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ABSTRACT 
Did the right person win? In competitive sports the difference between 
winning and loosing can be very marginal but still the result will have a big 
impact. To finish second, even if it is an Olympic Game, can be felt like a 
failure for the athlete. In the light of this the quality of the measurements 
and the judgements in sports are an extremely important issue. In this 
dissertation, consisting of two separate reports and one summary report, the 
freestyle discipline, acroski, and the gymnastic discipline, rhythmic gymnas-
tics (RG) where studied with a focus on the rules and judgements in the 
sports. The reliability and validity of the rule and judging systems were 
analysed together with changes in the rule and judging systems. The reliabil-
ity, as the judges ability to interpret the rules and judge in a consistent way, 
and validity in the sense that the judgements, and the rules for the judge-
ments, where in accordance with the idea of the sport. Information was 
gathered from rulebooks, judging manuals, meeting protocols, and historical 
documents. For information on how the rules and judgements where per-
ceived among people involved in the two sports, interviews where carried 
out with two coaches, two judges and four athletes from each of the sports. 
In the summary report the results from the two reports where discussed and 
a comparison of the rule systems and judgements was made together with a 
discussion about reliability and validity problems in sports measured by 
time, length and height. The results showed that the rule and judging 
systems in acroski and RG in a short time have gone through major changes 
to increase the reliability and validity in the judgements. The quick evolu-
tion of these sports seems to be the main reason for these changes but also 
other factors where of vital importance. Finding the balance between 
making the judgements as objective as possible, without loosing the idea of 
the sport, together with the quick evolution of the sports, seemed to be the 
main challenges in the rule and judging systems of acroski and RG. 
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FÖRORD 
Under ett antal år har jag kombinerat mina forskarstudier och denna avhand-
lings skrivande med att träna och tävla världen över inom Svenska Freestyle-
landslaget. En kombination som inte alltid varit lätt men som har givit mig 
perspektiv på såväl forskningen som på mitt idrottande. Tack vare många 
personers förståelse för min idrottskarriär, mycket planering och en hel del 
envishet har denna lic. avhandling nu blivit klar och jag hoppas att detta kan 
inspirera fler elitidrottare att kombinera forskningsstudier och idrott såväl 
som att den kan uppmuntra universitetsledning att stötta elitidrottare som 
vill kombinera en idrottskarriär med forskning eller andra studier. Jag är 
mycket tacksam att Centrum för idrottsforskning (C.I.F.) har sett detta 
projekt som intressant och att de har stöttat mig genom att ha stått för 
huvuddelen av min finansiering under denna tid. Även till Enheten för 
Pedagogiska Mätningar (E.P.M.) och Pedagogiska institutionen vid Umeå 
universitet samt till Idrottshögskolan (I.H.) i Stockholm, vilka också hjälpt 
till med finansiering och stöd på olika sätt vill jag rikta ett stort tack. 

Detta ämne har legat mig varmt om hjärtat då jag genom mitt tävlande dag-
ligen varit i kontakt med den betydelse resultaten har i idrottsvärlden. Jag 
vet vilken frustration som kan upplevas om bedömningar inte går rätt till 
eller om ”fel” saker bedöms. Jag har också personligen erfarit hur hopplöst 
det kan kännas att ”bara” komma två eller trea, även om det innebär att det 
endast är en eller ett par personer i världen som är bättre dig, och hur 
otroligt underbart och betydelsefullt det är att vinna. Idrotten är idag mer 
eller mindre beroende av intressenter som massmedia och sponsorer för sin 
existens. Dessa intressenters syn och krav på idrotten och dess utformning, 
påverkar idrotterna och det blir genom detta extra viktigt att fundera på vad 
som är ”sportens idé” och den innebörd regelförändringar har på idrottens 
framtida utveckling. 

Min tanke var från början att i detta förord rikta ett gemensamt tack till alla 
som på något sätt har hjälpt och stöttat mig under denna avhandlings 
tillkomst. Dock insåg jag snart att det skulle kännas svårt, för att inte säga 
omöjligt, så har följer istället några personliga tack. För att börja från början 
så vill jag rikta ett stort tack till professor Ingemar Wedman som både var 
den som fick mig att söka till forskarutbildningen och som såg till att jag 
kom i kontakt med forskningssamhället. Ämnet i sig kommer också det 
ursprungligen från professor Wedmans idrottsintresse i kombination med 
hans kunnande om mätningar och bedömningar. I egenskap av min första 



handledare gav Ingemar mig också möjligheten, såväl praktiskt som ekono-
miskt, att inleda min forskningskarriär trots att jag vid den tidpunkten just 
inlett mitt internationella tävlande i acroski. När Ingemar sedan blev profes-
sor på I.H., var det professor Widar Henriksson som tog vid som min 
handledare, och tillika chef, och han är den som lett mig igenom huvuddelen 
av denna avhandling. Widar är den som har sett till att struktur funnits, 
hjälpt mig att se förbi detaljer och varit den som sett till att jag kommit 
någonstans i mitt skrivande. Tålmodigt har han ”genomlidigt” många och 
långa diskussioner kring rapportutkast och detaljerade beskrivningar kring 
bedömningsreglementena i både rytmisk gymnastik och acroski. Framförallt 
har han dock visat att han har trott på mig vilket varit avgörande i de 
situationer då jag tvivlat på mig själv och min kapacitet. Till Widar vill jag 
också rikta ett stort tack för att han har förstått vad min idrottskarriär har 
betytt för mig och för att han givit mig möjligheten att forska samtidigt som 
jag tävlade på internationell nivå med allt vad det inneburit. Utan den 
möjligheten hade det knappast blivit någon forskning alls. 

Ett stort tack också till alla Er tränare, domare och aktiva inom acroski och 
rytmisk gymnastik som ställt upp på mina intervjuer och till Er inom 
Svenska och internationella Skid- och Gymnastikförbunden som har hjälpt 
mig hitta material och hjälpt mig reda ut oklarheter i de respektive sporter-
nas bedömningsreglementen, framförallt till Janne Olofsson och Anne 
Blomkvist, freestyle samt Lisbeth Göthberg, rytmisk gymnastik. Mitt nästa 
tack vill jag rikta till alla arbetskamrater på E.P.M. som har varit positiva till 
både mitt tävlande och forskande och som trots att jag varit borta i långa 
perioder alltid fått mig att känna mig som ”en i gänget” när jag återvänt. 
Detta har varit både trevligt och viktigt för mig, så tack ska ni ha´! Ni har 
också genom era intressanta funderingar kring idrottens mätningar och 
bedömningar lett mig in på nya spår. Ett speciellt tack till er på E.P.M. som 
hjälpt mig med administrativa uppgifter, figurritande och allt annat som jag 
inte klarat av själv samt till Märta, Eva och alla ni andra som har motiverat 
mig att ta nya tag vid de tillfällen det känts tungt. Ett jättetack till Christina 
som hjälpt mig att få kontroll på min dator och mina filer som alltid har 
slagit bakut i de mest pressade situationer och vid de värsta möjliga av 
tillfällen. Ett speciellt tack vill jag också rikta till professor Christina Stage 
och Christian Ramstedt som läst mina manus för delrapporterna och Eva 
Olofsson som läst mitt avhandlingsmanus. Alla har ni kommit med 
konstruktiva tankar och idéer. En hälsning också till alla er på Pedagogiska 
institutionen som jag kommit i kontakt med via undervisning och seminarie-
grupper. Det var en givande tid med många intressanta diskussioner. 



Som ni ser är det många personer som haft betydelse för mig under denna 
avhandlings skrivande och kanske önskar ni just nu att jag hade hållit mig 
till det gemensamma tack jag från början tänkt mig. Eftersom det är jag och 
ingen annan som bestämmer längden på detta förord tar jag dock tillfället i 
akt och fortsätter mitt ”tackande”. Nästa tack går till min kompis Lollo för 
korrekturläsning och hjälp med redigering. Ett tidsödande och tålamods-
krävande men mycket uppskattat jobb! Till mor och far, syster och bror som 
stått ut med att jag vid mina besök ofta kommit dragande med dator och 
arbetsmaterial och ägnat timmar med att knappa på datorn istället för att 
dela min tid med dem vill jag också sända ett jättetack. Ni har förstått när 
jag har varit stressad och haft ont om tid och ni har alltid ställt upp vad det 
än gällt. Sist men inte minst, ett Big Thanks till min pojkvän Bob och hans 
dotter Kimberley i Reno, USA. De har förstått hur viktigt har varit för mig 
att få denna avhandling klar även om det har betytt att jag inte har haft 
möjlighet att träffa dem under månaders tid. 

Om jag kommer att fortsätta på den akademiska banan och även slutföra en 
doktorsavhandling i detta ämne är vid skrivande stund inte bestämt. Dock 
vet jag att ämnet innehåller många intressanta infallsvinklar och outforskade 
problem att studera. Nu är det dock dags för mig att ta mig tid att upptäcka 
livet ett tag. 

 

Umeå, en mycket regnig höstdag i september 2001 

 

Annika 
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Kapitel 1 

INLEDNING 
Är det alltid rätt person som vinner? Är de bedömningar som görs i en 
tävling i exempelvis längdhopp, löpning och liknande idrotter bättre 
än de bedömningar som görs i en tävling i exempelvis simhopp? Är 
vissa resultat mer rättvisa än andra? Vid diskussioner om att Olympis-
ka spelen, och då framförallt sommarspelen, har blivit för stora och 
har alltför många grenar på sitt program har en diskussion förts i 
massmedia kring vilka idrotter som man skulle kunna tänka sig plocka 
bort. Många insändare menar att bedömningsidrotter skall bort från 
OS eftersom bedömningarna i dessa är alltför subjektiva. 

Är det då verkligen så att bedömningsidrotter är orättvisa och idrotter 
som mäts med klockan och måttbandet rättvisa? Jag har hållit på med 
idrott i hela mitt liv och tävlat i olika idrotter, främst bedömningsidrot-
ter, och har många gånger funderat på vad som ligger i ett uttalande 
som ovan. Hur är det egentligen med rättvisan inom idrotten och vad 
är det egentligen man mäter? Detta problemområde utgör fokus för 
denna avhandling. 

Mätningar och bedömningar av olika slag är en mycket central del av 
vår vardag. I skolan görs bedömningar av prestation, i arbetslivet 
likaså, i trafiken, inom vårdsektorn, rättsystemet etc. görs mätningar 
och bedömningar dagligen. Inom idrotten, och främst då elitidrotten, 
är mätningar och bedömningar det som definierar själva idrotterna. 
Resultaten inom idrotten bygger just på dessa mätningar och bedöm-
ningar. Att resultat är viktiga inom elitidrotten är nog alla överens om. 
Enskilda individer gör otroliga uppoffringar för att bli bra i idrott. 
Timmar och åter timmar av hård och målmedveten träning krävs för 
att nå den absoluta toppen i resultatlistorna och idrotten är för många 
mer ett yrke än en fritidssysselsättning. Elitidrottare lägger ofta ner 
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enorm tid och mycket pengar på att bli bäst i sina idrotter. En elitsats-
ning på idrotten innebär många gånger att andra delar i livet som 
utbildning, jobb, socialt umgänge och liknande får stå tillbaka gent-
emot en idrottssatsning som prioriteras högt. Inte bara hård träning 
eller talang räcker dock för att bli bäst. Material, pengar, bra tränare 
och träningsmöjligheter är andra faktorer som i de flesta fall är nöd-
vändiga för att nå toppen. 

Bra resultat är inte bara viktigt mentalt för idrottaren. Har en idrottare 
bra resultat i sin idrott underlättas också möjligheterna att få stöd, 
såväl på det idrottsliga planet med tränare, landslagssatsningar, 
laguttagningar och liknande, som på det ekonomiska planet med olika 
typer av bidrag. Resultaten har med andra ord i många fall en avgö-
rande betydelse för möjligheten att fortsätta utvecklas som idrottare 
och ett cirkelförhållande uppstår då de som redan är bra får bättre 
möjligheter att utvecklas än de som inte riktigt nått den absoluta 
toppen. Miljontals kronor satsas av olika organisationer, sponsorer och 
massmedia på produktion och framförande av Olympiska Spel (OS) 
och andra stora idrottsevenemang och människor världen över sitter 
som klistrade på läktare och framför TV apparater för att få veta vem 
som kommer att vinna, veta vem som är bäst. 

Resultaten inom elitidrotten har med andra ord en enorm betydelse för 
den inblandade. Många gånger kan skillnaderna mellan succé eller 
nederlag vara ytterst marginella, vad gäller poäng, tidsskillnad och 
liknande, men likväl blir betydelsen mellan att segra och inte segra 
mycket stor. Att komma tvåa eller trea, även om det är ett Olympiskt 
spel, kan ibland upplevas som ett misslyckande. Följande citat från 
ryskan Oksana Skaldina som tävlar i bedömningsidrotten rytmisk 
gymnastik belyser här resultatens betydelse och hur hon uppfattade sin 
tredje placering vid OS i Barcelona 1992: 

Winning the bronze medal instead of the gold seemed like a catastro-
phe to me, a collapse of all my hopes and planes. (Catalano, R. 1999). 
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Oksana är dock inte ensam om att känna på detta sätt och det inom 
idrottskretsar myntade uttrycket; You don’t win a silver, you loose a 
gold… (Du vinner inte ett silver, du förlorar ett guld…) beskriver även 
det hur viktigt det är att vinna. 

Mot ovanstående bakgrund förefaller det rimligt att idrottens mätningar 
och bedömningar granskas och prövas. Sådana granskningar och 
prövningar kan ske på många sätt, med olika ambitionsnivåer och med 
olika infallsvinklar. I denna avhandling är tanken att studera freestyle-
grenen acroski samt gymnastikgrenen rytmisk gymnastik, utifrån ett 
mätperspektiv. 
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�SYFTE  
Det övergripande syftet med avhandlingen är att utifrån ett reliabilitets- 
och validitetsperspektiv studera idrottens mätningar och bedömningar. 
Bedömningssystemet i idrotterna acroski och rytmisk gymnastik (RG) 
studeras i två rapporter för att beskriva vilka regelförändringar som 
skett, inom respektive idrott, och vilka implikationer dessa haft på 
idrotten samt för att ta reda på vilken syn de inblandade i idrotterna 
själva har på de mätningar, bedömningar och regelförändringar som görs 
i dessa idrotter. 

Det specifika syftet med sammanläggningen av dessa rapporter till 
denna avhandling är att göra en sammanfattning och diskussion av de 
resultat och slutsatser som framkommit i de två delrapporterna om 
acroski och rytmisk gymnastik. Vilka likheter och olikheter i problem, 
problemlösningar och regelförändringar kan man se inom dessa två 
bedömningsidrotter. Vilka generella slutsatser kan man utifrån dessa 
rapporter komma fram till? 

Vad gäller syftet i rapporterna om acroski och rytmisk gymnastik var 
detta att belysa reliabilitets- och validitetsproblemen inom respektive 
idrott. Detta studerades mer konkret utifrån följande delsyften: 
- Att ta reda på vad inblandade i sporten anser vara sportens idé och vad 

de anser om bedömningarna inom sporten. Är det rätt saker som be-
döms? 

- Att ta reda på om de mätningar och bedömningar som görs anses som 
tillförlitliga av de inblandade. 

- Att ta reda på vilka eventuella bedömningsproblem som existerar inom 
idrotten och hur man försöker komma tillrätta med dessa problem. 

- Att spegla vilka förändringar som skett inom sporten och huruvida dessa 
är relaterade till regelsystemet. Sker förändringar i reglerna p.g.a. bris-
tande validitet eller bristande reliabilitet, eller är orsakerna till regelför-
ändringar någon helt annan? 
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METOD 

Intervjupersoner 
I de två rapporterna har intervjuer genomförts med två tränare, två 
domare samt med fyra utövare inom idrotterna acroski och rytmisk 
gymnastik. Intervjupersonerna i acroski kom från Sverige, Norge, 
Frankrike och USA, detta både för att spegla synen på sporten från olika 
länder men också för att det inom Sverige inte fanns tillräckligt antal 
personer med den erfarenhet av idrotten som eftersöktes. Intervju-
personerna i RG bor alla i Sverige och arbetar eller tävlar för Svenska 
gymnastikförbundet. Ett par av domarna/tränarna hade dock tidigare 
bott, tränat och tävlat i RG i andra länder. Deras erfarenheter som 
såväl tidigare gymnaster som tränare i sina tidigare hemländer speglas 
därför i intervjuerna. Inom RG har jag också använt mig av personlig 
kommunikation med en ledamot i U.E.G.1 . 

Inom RG är det vanligt att domarna också är tränare och vice versa 
och de intervjuade domarna och tränarna i RG-studien innehade också 
dessa dubbla positioner, något som beskriver den verklighet som ofta 
existerar inom RG.  

Instrument och procedur 
Intervjuer användes då de förväntades kunna ge den bästa informatio-
nen. Dessa intervjuer var väl strukturerade efter frågeområdena; 
intervjupersonens bakgrund, sportens idé, bedömning, domare/påver-
kan, regler/bedömningsreglemente, protester samt övriga tankar. Trots 
stukturen på intervjuerna fanns det dock möjlighet för den intervjuade 
att komma med egna infallsvinklar och tankar. 

Arbetet inleddes med att utarbeta intervjuformulär utifrån de olika 
områden som ovan nämnts. Intervjufrågorna översattes till engelska 
inför acroski intervjuerna med personerna från Frankrike och USA. Ett 
                                                 
1 U. E .G. står för Union Européenne de Gymnastique, den franska översättningen av 
det europeiska gymnastikförbundet vilken är den förkortning man internationellt 
använder sig av. Även förkortningen E.U.G. vilken syftar på den engelska 
översättningen, European Union of Gymnastics, används också den regelbundet. 
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par provintervjuer genomfördes för att se hur frågorna uppfattades och 
att de täckte ämnesområdet. Intervjuerna genomfördes sedan och 
spelades in på band och renskrevs ordagrant. Längden på intervjuerna 
var cirka en timme. 

Informationen om idrotternas historia samlades in från olika källor. 
Respektive förbund, både nationella och internationella, fungerade 
som informationskällor liksom relevanta böcker och artiklar. Informa-
tionen erhölls även via Internet. Regelböcker, bedömningsreglementen 
och mötesprotokoll granskades för att få en bild av reglerna och de 
regelförändringar som skett. I acroski studerades reglerna under 
perioden 1986-1998 och i RG studeras reglerna under perioden 1983-
1997.2 Samtliga intervjuer genomfördes under 1994. 

Förförståelse 
Förförståelse är ett begrepp inom hermeneutiken som innebär att man 
beaktar de uppfattningar man har om världen och forskningsobjektet 
redan innan man börjat att studera detta. Även om man tror eller 
försöker förhålla sig totalt objektiv inför det som skall studeras finnas 
ändå en förförståelse. Människor har exempelvis växt upp i olika 
förhållanden och uppfostrats på olika sätt, vilket resulterar i att man 
ser världen på olika sätt. Att perception är selektiv, och att människan 
som en del av världen inte kan ställa sig utanför denna och betrakta 
den utan någon förutbestämd mening eller tankar om den, känns för 
mig viktigt att beakta. Slutsatsen är således att man för den verklighet 
och de objekt man avser att studera kan ha mer eller mindre förförstå-
else. I denna avhandling ser jag det viktigt att uppmärksamma detta 

                                                 
2 Inom RG utkom de olika bedömningsreglementena fyra gånger på 80-och 90 talet 
och de studerade reglementena är där 1983, 1989, 1993 samt 1997 års reglemente. 
Inom acroski anordnades det första VM:et inom sporten 1986 och det är ett viktigt 
år, en milstolpe inom sporten och dess organisation, och genom detta ett naturligt 
startår för studerande av sporten. I acroski utkommer regel böcker och domarmanua-
ler årligen. 
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begrepp eftersom min förförståelse för de idrotter jag studerat är stor.3 
Förförståelsen gör att man bär med sig en kunskap om området när man 
går in i forskningen som, sett utifrån ett perspektiv, kan vara till hjälp att 
förstå, relatera och se nya dimensioner i de fakta man får fram. Sett 
utifrån ett annat perspektiv är det dock också en stor risk med att vara 
alltför insatt, det kan exempelvis vara så att man inte lyssnar ordentligt 
och går miste om värdefull information. 

Att ha en god kunskap och praktisk kännedom om området man avser 
studera kan vara positivt på många sätt. Den kunskap jag exempelvis 
hade om sporterna och dess bedömnings system var till stor hjälp då 
den i många fall var helt nödvändig för att förstå bedömnings-
reglementena. Reglementena kräver nämligen, förutom en teknisk 
kunskap om innebörden i dessa, även en idé om hur de praktiskt skall 
användas för att de skall bli relevanta. Att ha en bakgrundskunskap att 
relatera till den nya kunskap som tillkom vid intervjuerna samt vid 
studerandet av de nyare reglementena var också positivt. Dock var jag 
väl medveten om de svårigheter jag ställdes inför, att med en stor 
förförståelse förhålla mig objektiv till mina data. Utifrån min 
medvetenhet kring detta problem har jag, såväl under intervju-
frågornas utvecklande, och intervjuernas genomförande som under det 
mer analyserande arbetet, varit så kritisk som möjligt till hur jag 
uppfattar saker och varför jag uppfattar dem på ett visst sätt. 
Intervjufrågorna utformades så att de var väl strukturerade och täckte 
upp alla de delar jag ämnade undersöka. Med strukturerade intervjuer 
och färdiga frågor var risken mindre att jag i intervjusituationen blev 
påverkad av min förförståelse. Frågornas struktur skulle också avgränsa 

                                                 
3 Idrott av olika slag har alltid varit en stor del av mitt liv och RG tränade och 
tävlade jag i under nio år. Jag har varit tränare inom idrotten under 20 år och under 
en period även distriktsdomare. Har också varit med och anordnat tävlingar och 
uppvisningar inom sporten. Även inom acroski har jag stor personlig erfarenhet av 
sporten som jag utövat under många år och fortfarande är aktiv inom. Jag har tävlat i 
landslaget och på högsta internationella nivå i nio år och varit med i, samt organise-
rat shower inom sporten i ett flertal olika länder. Inom acroski har jag även suttit 
med i en kommitté för att representera åkarnas intressen vid Internationella skidför-
bundets (F.I.S.) möten och de sista åren även varit ordförande i denna kommitté. Har 
även suttit med som representant för freestylesporten i FIS Athletes Commission, en 
grupp av åkarrepresentanter från de olika skidgrenarna inom FIS. 
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intervjun och få de intervjuade att diskutera samma frågor. Det fanns 
även möjlighet för den intervjuade att komma med egna tankar och 
funderingar men strukturen hjälpte till att göra jämförbarhet möjlig. 
Intervjuerna spelades in på band och renskrevs ordagrant för att inte 
någon information skulle förbises. Intervjuutskrifterna kontrollerades 
sedan mot de inspelade banden för att säkerställa att inga missupp-
fattningar gjorts utan att det renskrivna materialet stämde överens med 
bandinspelningarna. Utifrån detta analyserades sedan intervjuerna. För 
att så tydligt som möjligt redovisa de intervjuades åsikter har dessa 
också återgetts genom att använda mycket citat. 
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AVHANDLINGENS DISPOSITION 
Denna sammanläggningsavhandling består av tre delar, en s.k. kappa 
och två rapporter. Avhandlingen inleds med kappan och därefter följer 
de två rapporterna. De två delrapporterna presenteras i sin fulla form 
dock utan bilagor4 och belyser reliabiliteten och validiteten i regelver-
ket och bedömningarna hos de två bedömningssporterna acroski och 
rytmisk gymnastik (RG). Båda rapporterna bygger på genomgångar av 
bedömningsreglementen, regelböcker, mötesprotokoll, historiska do-
kument kring sporterna samt på en intervjustudie av två tränare, två 
domare och fyra utövare inom de respektive sporterna. 

Kappan inleds med en definition av centrala begrepp, en kortare 
beskrivning av begreppen tillförlitlighet och relevans samt funderingar 
kring, och exempel på, mätproblem från andra sporter än bedömnings-
sporter. En sammanfattning av rapporterna samt en jämförelse mellan 
regelverken och dess förändringar i de två sporterna, följs sedan av en 
diskussion kring reliabiliteten och validiteten i dessa sporters regel-
verk och bedömningar. Reflexioner, samt tankar om ny forskning 
inom detta område, utgör kappans avslutande del. 

                                                 
4 Bilagorna återfinns i de publicerade rapporterna: Johansson, A. (1998). Acroski – 
en bedömningssport. Bedömningarnas tillförlitlighet och relevans och Johansson, A. 
(2001). En bedömningssports dilemma. En studie av bedömningarnas tillförlitlighet 
och relevans i rytmisk. 
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Kapitel 2 

DEFINITION AV NÅGRA CENTRALA BEGREPP 
Idrottsprestationen, reglerna, bedömningen, domarna och sportens idé 
har alla en avgörande inverkan på resultaten i idrotten. Med en defini-
tion av hur jag ser på dessa begrepp vill jag visa på resultatets kom-
plexitet, visa att resultatet handlar om så mycket mer än endast en 
poäng. I mina rapporter kring acroski och rytmisk gymnastik diskute-
ras dessa olika begrepp från olika synvinklar och jag vill därför inleda 
denna sammanläggningsrapport med klargöranden av vilken innebörd 
jag lägger i dessa begrepp. 

Med idrottsprestation menas här det idrottsutövaren utför i tränings- 
och tävlingssituationen, det han eller hon presterar i sin idrott utifrån de 
regelverk som finns för idrotten. Detta kan vara att göra mål såväl som 
att göra en volt eller springa snabbt. Idrottsprestationen kan påverkas av 
många saker som genetiska förutsättningar, intresse, motivation, mental 
styrka, idrottarens kunskap om regler och bedömningar, relationen med 
tränaren och förbundet, ekonomiska förutsättningar, material, tränings-
möjligheter, stöd från omgivningen och liknande. Vad gäller begreppen 
idrott och sport så är jag medveten om att det ibland dras en skiljelinje 
mellan dessa. Med idrott åsyftas exempelvis ofta de verksamheter som 
genom olika specialidrottsförbund är anslutna till Sveriges riksidrotts-
förbund5. Det karaktäriserande för den moderna tävlingsidrottens fram-

                                                 
5 Riksidrottsförbundet består år 2001 av 67 specialidrottsförbund och vartannat år 
finns det en möjlighet för nya förbund att väljas in av RF-stämman, idrottens riksdag, 
enligt vissa fastlagda kriterier. Dessa kriterier innebär att det sökande förbundet; är 
en ideell förening, bedriver idrott i samklang med idrottsrörelsens ideologi, inte 
bedriver verksamhet besläktad med redan befintligt förbund i RF, har minst 50 
medlemsföreningar och minst 3 000 individuella medlemmar (Svenska Riksidrotts-
förbundet, 2001). 
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växande beskrivs enligt Guttman (1978) genom den s.k. sportifie-
ringsprocessen, sportificering (jämför engelskans sportification). Även 
Blom & Lindroth (1995) diskuterar detta begrepp som de menar 
utmärker våra dagars internationella tävlingsidrott. I denna avhandling 
har jag emellertid använt mig av begreppen idrott och sport både 
parallellt och synonymt. En anledning är att jag bl.a. har intervjuat icke 
svensktalande personer och det engelska begreppet ‘sport’ då blivit 
synonymt med det svenska begreppet sport. 

Idrottsprestationen definieras genom idrottens regler, exempelvis i acro-
ski har utövarna skidor och stavar och utför ett program till musik, i 
ishockey använder utövarna puck och klubba och har skridskor på 
fötterna. Andra exempel på att regler och bedömning styr idrottspresta-
tionen är det värde som tilldelas olika delar av idrottsprestationen. Det 
är t.ex. mer värdefullt att göra en dubbel axel än en enkel axel i 
konståkning och acroski. Ett valfritt program i RG bör innehålla ett visst 
antal svårigheter för att inte stora poängavdrag skall göras, och i 
ishockey är det värdefullare att skjuta pucken i mål än i stolpen även om 
det egentligen rör sig om en skillnad på någon enstaka centimeter. 

Idrottsprestationen har ett starkt samband med reglerna och man kan 
påstå att reglerna styr prestationen. Utan regler skulle man exempelvis 
kanske inte kunna skilja ishockey från bandy. Det skulle också bli svårt, 
om inte omöjligt, att tävla utan några regler. För att kunna tävla med 
framgång krävs god kunskap om reglerna och i vissa fall god kunskap 
om hur man skall använda reglerna på bästa sätt för att det taktiskt sett 
skall ge fördelar. Detta kan handla om när i ett program man placerar 
vissa svårigheter såväl som om hur man lägger upp taktiken inför en 
ishockey- eller fotbollsmatch. 

Bedömningar är värderingar av idrottsprestationen utifrån de regler 
som finns för hur prestationerna skall utföras och vad utövaren utför. 
Dessa värderingar kan också leda till att vissa åtgärder sätts in. En 
bedömning kan i detta fall gälla både en specifik situation i tävlingen 
eller matchen eller en värdering av hela prestationen. En specifik situa-
tion kan exempelvis vara en bedömning av en volt, en piruett, ett benlyft 
eller en bedömning av en situation där exempelvis spel med hög klubba, 
en regelvidrig tackling eller liknande förekommer. Bedömning av ett 
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helt program är ett annat exempel på bedömning. Om reglerna inte följs 
kan domaren i vissa sporter också bestämma att en åtgärd måste vidtas. 

En regel säger exempelvis att det är förbjudet att spela med hög klubba i 
ishockey och en annan att vid regelbrott skall en bestraffning utdelas. 
Straffet blir då en konsekvens av ett regelbrott, i detta fall en utvisning. 
Bedömningen styr på detta sätt prestationen genom reglerna. 

Domaren är den person som skall se till att reglerna efterföljs och att 
åtgärd vidtas om så inte är fallet. Det är också domaren som värderar 
prestationen utifrån bedömningsreglementet. Genom att domaren har det 
slutgiltiga avgörandet för vad och hur något värderas, om åtgärd skall 
utfärdas eller inte, så har domaren en mycket avgörande betydelse för 
resultatet. Domarens kunskap om och tolkning av regler är alltså av 
avgörande betydelse. Förutom att domaren kan alla regler till punkt och 
pricka vore det optimala att domaren var helt objektiv och inte påverkas 
av något i sin bedömning. Eftersom domaren måste lita till sin percep-
tionsförmåga och den kan påverkas av yttre faktorer som publik, 
massmedia, väder och liknande samt av inre faktorer som känslomäs-
siga reaktioner m.m. fungerar detta dock inte alltid tillfredsställande. 
Genom utbildning, stöd och erfarenhet torde dock risken att domare 
påverkas minska. För att eliminera risken till att medvetna ”felbedöm-
ningar”, dvs. fusk förekommer har man också tagit till olika åtgärder i 
olika sporter, exempelvis i RG har man olika nivåer av domare som 
kontrollerar domarnas poäng. 

Domaren har stor betydelse inom idrott och då inte bara inom 
bedömningsidrotter, som kanske är den kategori man först tänker på, 
utan även inom idrotter som ishockey och liknande. En ishockeydomare 
kan exempelvis styra ishockeyprestationen genom sina regeltolkningar 
och därigenom tillåta olika "nivåer" i olika matcher, (Andersson, 
Bergkvist, Johansson & Svahn, 1991). 

Resultat. Resultatet är en värdering av idrottsprestationen utifrån ett 
antal förutbestämda regler samt utövarens idrottsprestation vid 
tävlings-, matchtillfället. Resultatet är en kombination av hur regel-
verket är utformat, hur mätningarna och bedömningarna sker samt den 
aktuella idrottsprestationen som värderas. 
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Med sportens idé, avses här det innehåll de försökspersoner som jag 
intervjuat, dvs. utövare, domare samt tränare i idrotten, vill att idrotten 
skall ha. Man kan även tänka sig att sportens idé är det innehåll 
massmedia, åskådare och andra intressenter vill att idrotten skall ha. I 
denna avhandling menar jag dock det innehåll som de inblandade, jag 
har intervjuat, avser. Detta behöver inte nödvändigtvis stämma över-
ens med det som prioriteras i reglerna, dvs. med vad som mäts och 
bedöms inom idrotten. I intervjuer gjorda med ishockeytränare, 
domare och utövare nämns exempelvis att man i ishockey vill se en 
fartfylld, spännande och offensiv ishockey vilket dock inte är något 
som nödvändigtvis prioriteras genom mätinstrumentet antal mål 
(Andersson, Bergkvist, Johansson & Svahn, 1991). Enligt dessa inter-
vjuer händer det ibland att ”fel” lag vinner, exempelvis om det förlo-
rande laget spelat mest offensivt och tekniskt, haft mer skott på mål 
men dock ej lyckats göra mål och därför inte heller vunnit matchen. 
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Kapitel 3 

TILLFÖRLITLIGHET OCH RELEVANS 
Vilken kvalitet mätningar och bedömningar har är av stor betydelse för 
utfallet oavsett om det handlar om mätningar av kunskaper via ett prov 
i skolan, eller mätningar av idrottsprestationen via måttband eller 
bedömning. Mätningars kvalitet indikeras av hur reliabla och valida de 
är. Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten i mätningen, medan 
validiteten handlar om relevansen i mätningen. Nedan följer en kort-
fattad beskrivning av begreppen reliabilitet och validitet utifrån ett 
prov- och testperspektiv. Därefter görs en parallell till dess innebörd i 
ett idrottssammanhang. 

Reliabilitet  
Reliabilitet, eller tillförlitlighet som är en annan term som ofta an-
vänds för att beskriva samma sak, handlar om vilken mätnoggrannhet 
som finns i en mätning. En helt reliabel mätning är en mätning som 
ger samma resultat vid en upprepad mätning och oberoende av vem 
som utför mätningen. Hög reliabilitet visar på en exakthet och stabili-
tet i mätinstrumentet som gör det möjligt att jämföra mätningar. 

För att uppskatta en mätnings reliabilitet används i huvudsak tre olika 
metoder som baseras på att erhållna värden korreleras mot varandra 
för att ge en bestämning av reliabiliteten. Reliabilitetskoefficienten 
blir genom detta korrelationsvärdet mellan två mätningar. Dessa 
metoder finns beskrivna i exempelvis Burns (2000); Crocker & Algi-
na, (1986); Ellis & Fouts, (1996); Fraenkel & Wallen, (2000). 

Test-retest method, eller på svenska, prov-återprovmetoden. Denna 
metod innebär att en korrelationskoefficient beräknas mellan ett test 
som administrerats vid två olika tillfällen till samma grupp. Korrela-
tionskoefficienten mäter stabiliteten i testet. 
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Alternate forms method, equivalent-forms method eller med en 
svensk översättning parallelltestmetoden, innebär att två likvärdiga 
test ges till en och samma grupp under en och samma tidsperiod. 
Dessa test är konstruerade så att de skall mäta exakt samma sak, dvs. 
testen är parallella, men frågorna är olika. Testen skall vara utformade 
oberoende av varandra men de skall mäta samma sak. En hög korrela-
tionskoefficient tyder på hög reliabilitet, dvs. båda testen mäter samma 
sak. 

Internal-consistency methods, dvs. metoder för att mäta samstäm-
migheten eller homogeniteten mellan frågorna i ett test. I denna metod 
behövs inte, som i de tidigare två metoderna, flera test eller testtillfäl-
len för att kunna beräkna en reliabilitetskoefficient utan man använder 
sig av endast ett test och beräknar sambandet mellan testets frågor. Det 
finns flera metoder att mäta korrelationskoefficienten mellan olika 
frågor och de två vanligaste, är split-half metoden och Kuder-
Richardsons metoder. 

- I split-half metoden delar man upp testet i två halvor (exempelvis 
udda frågor i en halva och jämna frågor i andra halvan) och räknar 
sedan ut poängen för dessa halvor. Därefter beräknas sambandet 
mellan de två olika delarna. 

- Kuder Richardson-metoder, där de mest använda är metoder 
som baseras på KR20 och KR21 formeln. En KR20 formel an-
vänds för att ta reda på frågornas samstämmighet i uppgifter där 
svaren bedöms i flera poängsteg. Dessa uppgifter kallas polytoma 
uppgifter. I frågor där svarsalternativen innebär att svaren skall ut-
tryckas som rätt eller fel, dvs. dikotoma uppgifter, används istället 
KR21 formeln. 

En reliabilitetskoefficient anges i ett värde från 0 till 1 och ju närmare 
1 korrelationsvärdet är desto bättre är reliabiliteten i testet, dvs. desto 
mindre inflytande har ovidkommande och slumpartade faktorer. 
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Validitet 
Validitet i en undersökning eller ett test av något slag handlar om hur 
meningsfull och relevant undersökningen eller testet är, dvs. med 
vilken säkerhet testet mäter det som det är avsett att mäta. Validering 
kallar man den process som används för att försöka ta reda på hur hög 
eller låg validiteten är. Validitetsbegreppet delas ofta upp i olika 
aspekter och nedan följer en kortfattad genomgång av dessa. Validi-
tetsbegreppet beskrivs bl.a. i Burns,(2000); Crocker & Algina, (1986); 
Ellis & Fouts, (1996); Fhanér, (1968); Fraenkel & Wallen, (2000). 

Content validity, innehållsvaliditet. Denna har att göra med innehål-
let i mätinstrumentet och hur väl det mäter vad det avser att mäta. 
Exempelvis hur väl en viss prestation mäts genom det specifika testet. 
Innehållet i testet måste överensstämma med definitionen av vad som 
skall mätas för att hög innehållsvaliditet skall finnas. 

Criterion-related validity, kriterierelaterad validitet. Mätningens 
resultat relateras mot ett kriterium av något slag. Kriterierelaterad 
validitet uppdelas på samtidig (diagnosticerande) validitet och framti-
da (prognosticerande) validitet beroende på när kriterierna föreligger. 

Construct validity, begreppsvaliditet, handlar om hur väl man genom 
ett test mäter psykologiska begrepp, och olika karakteristiska drag och 
egenskaper. Exempel på begrepp är aggressivitet, nervositet och 
begåvning och om ett test mäter dessa abstrakta egenskap har det 
begreppsvaliditet. Vid begreppsvalidering är det inte tillämpningen av 
ett test i en specifik situation som är det viktiga utan mer ett allmängil-
tigt svar på vilken psykologisk egenskap som mäts i testet. 

Relationen mellan reliabilitet och validitet 
Generellt sett kan man säga att validiteten i en mätning är viktigare än 
reliabiliteten eftersom ett test som mäter något annat än det skall mäta 
inte kommer att vara användbart även om tillförlitligheten i testet är 
hög. Ett test kan ha hög reliabilitet men låg validitet, dock är inte det 
motsatta möjligt. En mätning av något slag kräver alltså både hög 
reliabilitet såväl som hög validitet för att den skall vara meningsfull. 
Dock är validiteten det viktigaste av begreppen. 
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Reliabilitet och validitet inom idrotten 
När man pratar om reliabilitetsproblem inom idrotten är det kanske 
oftast bedömningsidrotter som står i fokus. Reliabilitetsproblematiken 
inom en bedömningssport har att göra med domarnas förmåga att tolka 
reglerna och bedöma på ett tillförlitligt sätt. En bedömning har hög 
reliabilitet om samtliga domare kommer fram till en poäng så nära de 
andra domarnas poäng som möjligt och perfekt reliabilitet skulle 
innebära att alla domarna oberoende av varandra gav exakt samma 
poäng vid bedömning av en och samma idrottsprestation. Inom en sport 
där resultatet mäts exempelvis i tid eller längd är reliabilitets proble-
met inte lika uppenbart och påtagligt då det som regel inte finns lika 
många bedömare där (och om det finns många bedömare, exempelvis 
vid avläsning av stoppur, så beräknas ett medelvärde som gällande 
sluttid och problemet blir inte lika uppenbart). I mätidrotterna beror 
reliabiliteten exempelvis på mätinstrumentets mätsäkerhet, men också 
på den person som avläser instrumentet. Många sporter består av en 
kombination av både en bedömning gjord av en person och mått som 
tid, längd, vikt eller antal mål.� Även antalet domare, och vilken grad 
av inflytande de har över den slutgiltiga poängen, varierar i olika 
sporter. I gymnastik har exempelvis alla domare en avgörande betydel-
se för poängen jämfört med i ishockey eller fotboll där linjedomarna 
har en underordnad betydelse gentemot huvuddomaren. Detta innebär 
att reliabilitetsproblemet syns tydligare i en sport som gymnastik där 
flera domares poäng syns i resultatet i jämförelse med en sport där 
endast en domare har den avgörande betydelsen för slutresultatet, 
exempelvis ishockey, fotboll och basket. Skulle man ha fler likvärdiga 
domare även i dessa sporter skulle reliabilitetsproblematiken med all 
säkerhet bli mer tydlig även där. Med endast en avgörande domare 
uppmärksammas inte den problematiken på samma sätt eftersom 
besluten inte kan jämföras med någon annan domares beslut. Detta 
innebär dock inte detsamma som att dessa beslut är helt tillförlitliga 
och inte kan ifrågasättas. Däremot att reliabilitetsproblem inom dessa 
idrotter inte syns lika påtagligt. 
                                                 
6 För en kategorisering och gruppindelning av RF’s (Riks idrottsförbundets) idrotter 
utifrån dess respektive mät- och bedömningsgrunder se Andersson, H., Bergkvist, 
H., Johannson, A. & Svahn M.(1991). Att mäta och bedöma idrott. Sid. 9-10. 
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I bedömningsidrotter där flera domare bedömer en prestation finns ofta 
regler för hur mycket de olika domarnas poäng högst får skilja sig från 
varandra. För att eliminera eventuella skillnader i domarnas poäng, och 
även som en åtgärd för att erhålla en högre reliabilitet i bedömningarna, 
stryks också ofta de extremaste bedömningarna. Ett misstag från någon 
domare, eller en medveten hög eller låg poäng för en prestation, får på 
detta sätt inte en avgörande betydelse för den slutliga poängen. 
Enligt mitt synsätt kan man se en viss likhet mellan bedömaröverens-
stämmelse inom idrotten och parallelltestmetoden. Denna metod innebär 
att två likvärdiga test ges till samma grupp. Överfört till bedömningarna 
inom idrotten motsvaras de likvärdiga testen av domarna som förutsätts 
mäta exakt samma sak, dvs. göra samma bedömningar. 
Validitetsfrågan, dvs. vad det egentligen är man ska mäta, är av största 
betydelse inom idrotten. Validiteten handlar om innehållet i idrotten 
utifrån sportens idé som i sin tur ligger till grund för de regler som 
definierar sporten. Överensstämmer sportens regler, och vad utövarna 
erhåller hög poäng för utifrån reglerna, med det som anses vara sportens 
idé eller erhåller man en hög poäng för något annat? Om höga poäng 
tilldelas de prestationer som överensstämmer med sportens idé är 
validiteten hög. 
Om man skall definiera den validitet som finns inom idrotten utifrån de 
tidigare beskrivna typerna av validitet så är det innehållsvaliditeten som 
är den mest passande. Innehållsvaliditet används för att beskriva hur väl 
instrumentet, i det här fallet bedömarna som gör sina bedömningar 
utifrån bedömningsreglementet, mäter det man avser att mäta, dvs. 
sportens idé. 

Reliabilitet och validitet sett i ett tidsperspektiv 
Bättre träningsmöjligheter, mer kunskap om träning och idrotten, nya 
material, nya hjälpmedel, nya tekniker, och liknande gör att idrotterna 
ständigt utvecklas vilket i sig kräver att bedömningsreglementet 
(regelverket) ständigt måste förnyas. Både validiteten och reliabiliteten 
i mätningar och bedömningar måste kontinuerligt ifrågasättas och 
arbetas med när förändringar av regler sker inom idrotten. 
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Idrotten brottas ständigt med detta generella validitetsproblem angåen-
de bedömningsreglementets utformning när idrotten utvecklas. Frågan 
om vad som skall vara sportens idé aktualiseras i och med att idrotten 
utvecklas och vad som var viktigt i går är kanske inte viktigt idag. 
Detta märks tydligt i acroski och RG som är både relativt unga idrotter 
och bedömningsidrotter. Båda sporterna och dess regler och reglemen-
ten har de sista åren genomgått stora förändringar för att anpassa 
bedömningarna till idrotternas utveckling. Även om dessa förändring-
ar sker olika mycket i olika idrotter kan man säga att denna förändring 
av regelverket är något unikt för idrotten. Skulle man använda idrot-
tens regelverk från tio år tillbaka i exempelvis en RG tävling idag 
skulle antagligen alla deltagare få maxpoäng. Utvecklingen av idrotten 
kräver att reglementet utvecklas för att det skall vara möjligt att göra 
åtskillnad på prestationerna. Nya regler och nytt innehåll aktualiserar 
dock frågan om det nya innehåll som tillkommit överensstämmer med 
sportens idé och det är också viktigt att reliabiliteten och validiteten i 
mätningarna och bedömningarna diskuteras. Med nya saker att mäta 
eller bedöma i de olika reglementena förändras också kraven för vad 
som gör dessa mätningar och bedömningar reliabla. Tittar man på 
acroski och RG har förändringar i vad domarna bedömer och hur 
många domare som bedömer exempelvis förändrats i takt med att 
innehållet i idrotterna förändrats. Olika tekniker för att eliminera till-
förlitlighetsproblem har tillkommit exempelvis får domarpoängen 
skilja endast ett antal tiondelar, kontrollerande domarjurys finns med 
för att kontrollera domarnas poängsättning (RG). 
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Kapitel 4 

ATT MÄTA IDROTTER MED KLOCKAN, MÅTT-
BANDET ELLER VIA ANTAL MÅL  
I denna avhandling är två bedömningsidrotter studerade utifrån ett 
reliabilitets- och validitetsperspektiv, men även i idrotter med andra 
mätsätt kan mätningarna ifrågasättas och problematiseras. Att domare 
kan påverkas på olika sätt är ett faktum i idrotten medan mätningar där 
klockan och måttbandet och mätningar där mål eller poäng avgör 
resultatet ofta sägs stå för rättvisa objektiva bedömningar. Detta kan 
dock sägas vara en sanning med modifikation och i detta kapitel tas 
olika exempel från idrotten upp som visar att varken tidtagning eller 
mätningar av längd eller antal mål nödvändigtvis innebär helt rättvisa 
resultat och att det även i dessa mätningar finns faktorer att fundera på. 
Om de mätningar som nu görs inom idrotter är de bästa möjliga, eller 
om mätningar skulle kunna förbättras från ett reliabilitets- och validi-
tetsperspektiv är en fråga aktuell för såväl bedömningsidrotter som 
idrotter där tid, längd, antal mål osv. är avgörande för resultatet. 

Att mäta med klockan och måttbandet 
Att mäta i tid eller längd kan tyckas enkelt och problemfritt, allra helst 
med de förfinade mätmetoder som elektronisk mätning, målkameror 
och liknande, som nu finns tillhanda vid idrottstävlingar. Även dessa 
mätningar påverkas dock av olika faktorer och innan problemfriheten 
och rättvisan i dessa resultat tas för given är en djupare eftertanke och 
analys, både kring mätningens utförande och mätningens innehåll, på 
sin plats. 
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Vad innebär en exakt mätning och hur rättvis är en sådan? 
Förutom de mätfel som kan uppstå utifrån fel på mätinstrumentet finns 
också andra faktorer som kan påverka mätningens värde. Målfoton 
och tidtagning kan tyckas vara exakta, dock måste även dessa instru-
ment läsas av. Vid granskning av målfoton blir resultatet därför be-
roende av en bedömning. Även tidtagning med fotoceller har visat sig 
ha sina svagheter då det hänt att annat än de tävlande har klippt av 
ljusstrålen till fotocellerna.7 

Avrundningen av decimaler i resultaten, och hur stora (eller små) 
segermarginaler som skall krävas, är problemfyllda då dessa beslut i sig 
kan vara avgörande för vem som skall utses till vinnare. Vad det innebär 
att en vinnare utses med marginaler på en tiondels-, en hundradels- eller 
kanske t.o.m. en tusendelssekund är också intressant att fundera på 
utifrån ett rättviseperspektiv. Teknikens möjligheter att särskilja presta-
tioner som tidigare hade varit oavgjorda är i ett rättviseperspektiv inte 
helt självklara och man kan ifrågasätta hur rättvist det är att särskilja 
tävlande med mer eller mindre obefintliga skillnader i prestation för att 
få fram en segrare. Att med teknikens hjälp avgöra vem som är segrare 
eliminerar kanske en del reliabilitetsproblem eftersom det i tidigare 
manuella mätningar kunde finnas en risk för påverkan på tiden, exem-
pelvis om ett startur startades för tidigt eller för sent, men frågan är om 
mätningen blir mer rättvis och oproblematisk med mer exakt teknik. 
Med målkamerans hjälp utses vinnare med oändligt små skillnader och 
där har man också inom olika idrotter bestämt vilken del av kroppen det 
är som skall vara avgörande för om man nått mållinjen eller ej. Det 
behöver nödvändigtvis inte vara att nå mållinjen först som räknas, man 
måste också nå mållinjen med ”rätt” kroppsdel för att vinna. 

                                                 
7 Ett exempel på att tidtagning med fotoceller har sina svagheter sågs under en 
Finnkamp för cirka tjugo år sedan. Finländaren Arto Bryggare klockades för 
rekordtiden 13,15 på 110 meter häck. Det uppstod stor kalabalik och ingen hade 
någon vettig förklaring till den sensationella tiden. När målkamerans film framkalla-
des kom dock sanningen fram. Utan att vara medvetna om det hade några upphetsade 
finska supportrar som satt precis vid målområdet, svept ner sin stora finska fana och 
på så sätt klippt av ljusstrålen till fotocellen vilket ledde till att tidtagningen stoppa-
des, ögonblicket innan Bryggares målgång. Rätt segertid fastställdes sedan till 13,68. 
(Feldreich, S, 1990). 
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I 10 000 meters loppet vid OS i Sydney, 2000, vann etiopiern Haile 
Gbrselassie med nio hundradelar, en tidskillnad som i många idrotter 
inte alls ses som någon liten tidsdifferens. Att i ett lopp på 10 000 
meter, och en total löptid på drygt 27 minuter, vinna med nio hundra-
delar måste dock ses som på gränsen till omöjligt (”Nio hundradelar,” 
2000). Att komma tvåa i ett lopp som detta, kan det vara rättvist? Kan 
en mätning som denna överhuvudtaget bli relevant? Någon skall dock 
vinna och om vinnaren är en tröjas tjocklek eller 10 meter före sin 
motståndare spelar inte längre någon roll. 

Tävlingsarenan och naturens krafter 
För att det skall vara någon idé att mäta med hjälp av tid gäller att de 
som tävlar har en lika lång sträcka att utföra sin prestation på. Detta låter 
som ett självklart faktum men om man funderar lite mer på detta så inser 
man att alla löparbanor, simbassänger osv. i världen kanske inte är exakt 
lika långa. I idrotter där resultaten mäts i hundradelar blir det dock 
viktigt att det inte skiljer för mycket för att rekord av olika slag skall ha 
något värde. För att detta inte skall bli ett problem i mätningarna finns 
internationella regler för banlängden i olika idrotter. Även små 
skillnader inom de tillåtna gränserna kan dock ha betydelse. En exempli-
fiering från friidrotten och längden på löparbanor får här illustrera denna 
problematik. Trots väl definierade regler om banans längd tillåts på 
löparbanor en maximal skillnad på 13 cm per varv.8 Om man då tänker 
sig att det mellan två banor på olika idrottsplatser skiljer 12 cm på ett 
varv, så kommer det att med en löpsträcka på 5000 meter, (12,5 varv), 
att ge en skillnad på 1,5 meter i löpsträcka. En världsrekordtid registre-
ras på en hundradels sekund, på en hundradels sekund hinner löparen 
cirka sex centimeter, och att löpa 1,5 meter tar cirka 0,24 sekunder. För 
att dra detta ännu mer till sin spets kan man jämföra världsrekordtider i 
löpning där de olika rekorden många gånger inte skiljer mer än någon 
hundradel. Med tanke på att en skillnad på 0.01 sekunder i sluttid 
                                                 
8 Innerbanans längd på en löparbana skall mätas 30 centimeter från sargen och övriga 
banor cirka 15 centimeter från den aktuella innerbanans innerlinje/radie. Två separata 
mätningar görs och skillnaden mellan dem får inte överstiga 0,0003 x L + 0,01 meter 
där L är mätsträckan i meter. På ett varv blir den maximalt tillåtna skillnaden 0,0003 x 
400 + 0,01 meter vilket gör 13 centimeter (Grimvall, G. 1987). 
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motsvarar en halv centimeter per löpvarv är det alltså av avgörande 
betydelse för att ett världsrekord skall vara något värt att sträckan som 
springs är exakt lika lång varje gång. Även i en simbassäng kan samma 
fundering göras. De internationella reglerna för hur lång en bassäng 
skall vara är 50.00-50.03 meter. Med en maximal skillnad på tre 
centimeter per simmad längd kan även här resultaten vilka mäts i 
hundradelar diskuteras. 1500 meters simning skulle kunna ge en skillnad 
med 0.9 meter (3cm x 30 längder) vilket motsvarar 0.5 sekunder i tid. 
Tidigare mättes simning i tusendelar och banans längd hade då ännu 
större betydelse för rekordtider (Grimvall, 1987). 

Att längden på tävlingsbanor kan skilja sig beroende på vilken bana 
som mäts har betydelse för rekord men dock inte för rangordningen 
inom tävlingen. Banans utformning kan dock ha betydelse även för 
rangordningen och resultaten i tävlingen om hänsyn tas till startplats, 
centrifugalkraft, banans radie och liknade faktorer. Skillnader kan då 
finnas mellan att springa på ytterbana respektive innerbana (Grimvall, 
1987). 

Vad gäller rekordnoteringar finns inom vissa friidrottsgrenar som 
exempelvis löpgrenar t.o.m. 200 meter och längdhopp en gräns för vad 
(medel) medvinden max får vara, medan det i vissa andra friidrotts-
grenar inte finns några sådana regler. Lufttryckt kan också ha betydel-
se för resultat då ett lägre lufttryck innebär att luftens densitet är lägre. 
Luftens densitet i Mexico City, som ligger på 2200 meters höjd över 
havet, är genom detta 23% lägre än i Stockholm. En reduktion i 
luftmotstånd med samma effekt som medvind på 1,5 m/s. (Grimvall, 
1987). Hur jämförbara resultat från tävlingar på olika platser i världen 
är blir genom faktorer som dessa inte något självklart. 

Alpin skidåkning, längdåkning på skidor, hastighetsåkning på skrid-
skor är några av många idrotter som mäts i tid och där vädrets makter 
kan vara avgörande för tävlingens utgång. Med tanke på hur regn-, 
snö- och vindförhållanden kan förändras under en tävling, och den 
inverkan som startnumret kan ha på tiden, kan rättvisan även i dessa 
resultat diskuteras. 
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Den mänskliga faktorn 
I många mätidrotter har den mänskliga faktorn inte betydelse enbart när 
det gäller att läsa av instrumenten, i många av dessa idrotter vilar också 
delar av mätningen på en bedömning. I mätgrenen längdhopp avgörs 
exempelvis om det är övertramp eller inte genom en bedömning. 
Följande exempel från OS i Sydney, 2000, visar hur mänskliga be-
dömningar hade avgörande betydelse för resultatet och hur en 
mänsklig bedömning i en mätgren kom att avgöra vem som tilldelas 
ett OS-guld. 

OS-guldet i tiokamp förärades Erki Nool från Estland efter en 
kontrovers som dock kunde ha slutat med att han inte varit i närheten 
av någon medalj alls. Alla hans diskuskast ogiltigförklarades först av 
funktionärerna och röd flagg visades. Detta innebar att han inte skulle 
få något resultat i denna gren och tillika då inte ha någon fortsatt 
medaljchans i tävlingen. Trots att övertramp dömts av funktionärerna 
friade tävlingsjuryn efter det att Estlands förbund lämnat in en protest. 
Ett av kasten förklarades giltigt vilket kom att innebära att guld-
medaljen i tiokamp delades ut till Nool. (Official site of the Sydney 
2000 Olympic Games). 

Vad man mäter och varför 
Vid en diskussion av resultaten är det också på sin plats att ifrågasätta 
varför mätningarna går till på det sätt de gör. Varför mäter man 
exempelvis höjdhopp med hjälp av en ribba och längdhopp utifrån en 
planka? I bägge mätningarna hade man endast kunna mäta höjden eller 
längden manuellt eller elektroniskt utan vare sig ribba eller planka, det 
är ju längden, respektive höjden, i sig som är avgörande? I alpin skid-
åkning låter man de bäst rankade åkarna starta i första startgrupp då 
det är tänkt att förhållandena för dessa åkare skall vara mest stabila 
och genom det mest rättvisa. Om man exempelvis överför detta till 
skolans område så skulle det innebära att de bästa eleverna fick det 
lättaste provet något som knappast skulle accepteras i det samman-
hanget, men som är mer eller mindre självklart inom den alpina 
skidåkningen. Att ifrågasätta varför man mäter som man gör är viktigt 
i alla mätningar oavsett mätsätt. 
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Antal mål eller poäng som avgörande för resultatet 

När är ett mål ett mål? 
Är ett mål alltid ett mål? Är ett mål i ishockey ett mål om en spelare är 
inne i målgården, om spelaren använt hög klubba i målsituationen 
eller är ett mål då inte självklart ett mål? För att ett mål skall kunna 
räknas som ett mål måste en domare godkänna målet, och även här har 
alltså en viss del av resultatet med bedömning att göra. Att man i vissa 
idrotter har infört användande av målkamera tyder på att man upp-
märksammat detta ”problem” och att man med teknikens hjälp tänker 
sig ha större möjligheter att avgöra om ett mål är ett mål eller inte. 
Svaret på den inledande frågan blir genom detta resonemang att ett 
mål alltså inte alltid är ett mål. 

Även om en ishockeydomare har en regelbok att följa så kommer han 
att tolka de situationer som uppstår på sitt sätt och nivån på de bedöm-
ningar som görs i en match kan därför skilja sig både mellan olika 
matcher både beroende på vilka lag som spelar men kanske främst 
beroende på vilken domare det är som dömer. Vad som i en match 
döms som tackling eller straffslag döms inte nödvändigtvis på samma 
sätt i en annan match med en annan domare. En dömd straff som 
resulterar i mål beror därför inte endast på straffslagarens och målvak-
tens förmåga, utan även på domaren som dömde att straffslag skulle 
utdelas. 

Vi var bäst men vi vann inte… 
Att den spelare eller det lag som spelar till sig flest mål eller flest 
poäng också är det lag som har spelat bäst är kanske inte alltid riktigt 
sant. Åtminstone så hör man många gånger att det lag som spelade 
bäst inte vann. Detta kan då bero på att det var det laget som förde 
spelet, hade flest målchanser, hade ett mycket offensivt spel men inte 
lyckades göra mål. Kanske skulle man kunna göra en annan mätning 
eller bedömning av matchen som medför att det ”bästa” laget verkli-
gen vann? I tennis behöver inte nödvändigtvis matchvinnaren vara den 
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person som har vunnit mest bollar i matchen, och eftersom spelarna är 
rankade behöver inte de bästa spelarna mötas förrän i kvarts- eller 
semifinal. Innehållet i regler som dessa är med andra ord något att 
fundera på. 

Ger endomarsystem högre reliabilitet? 
Genom att använda sig av en domare med högsta ansvar, som i 
exempelvis ishockey och fotboll, väljer man att inte visa upp alla 
domares åsikter och reliabilitetsproblemet fördunklas därmed. Skulle 
man i bedömningsidrotter som acroski eller gymnastik bara räkna med 
huvuddomarnas poäng, och de andra domarnas poäng endast skulle 
vara ett stöd till huvuddomaren, skulle reliabilitetsproblemet döljas 
även i dessa idrotter. Med detta vill jag belysa att det inte endast är 
mät- och bedömningssättet i idrotten som har betydelse för hur reliabla 
mätningarna tycks vara. Det handlar även om hur många domare som 
har det fulla ansvaret för poängen och genom detta offentliggör sina 
poäng eller åsikter. Om man i ishockey hade fem domare på samma 
nivå skulle man troligtvis se en hel del diskussioner om allt från 
utvisnings- till målsituationer, och reliabilitetsfrågan skulle bli betyd-
ligt mer uppenbar och problematisk även i denna sport. 

Slutsatser 
Kanske måste man inse att alla mätningar innebär ett visst mått av 
bedömning och att den mänskliga faktorn kommer att ha betydelse i 
princip i alla mätningar. Att vinnare utses med någon hundradels mar-
ginal i mätningar där tiden är avgörande, vilket inte behöver innebära 
att skillnaden är mycket mer än en tröjas tjocklek, att rekordtider på 
olika banor egentligen inte kan jämföras om inte banorna är exakt lika 
långa, luftmotståndet och lufttrycket osv., exakt detsamma, visar på att 
inte heller de resultat som mäts i tid, längd eller mål är helt självklara. 
Kanske skulle alla rekordförsök ske inomhus på ett ställe i världen, i 
ett ”rekordhus”, och kanske skulle alla andra rekord negligeras då man 
inte med säkerhet vet om det verkligen var prestationen i sig eller 
något annat som var avgörande för resultatet? Varför ger man i is-
hockey lika poäng för alla mål medan man i basket ger olika poäng 
beroende på var ifrån kastet som går i korgen sker? Varför mäter man 
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inte höjdhopp elektroniskt istället för att ha en ribba som man skall 
hoppa över? Detta är exempel på frågeställningar som belyser att inte 
heller dessa idrotters mätningar är helt oproblematiska. Proportionerna 
på dessa mät- och bedömningsproblem är olika stora men det spelar i 
detta sammanhang mindre roll då tanken med detta kapitel var att rikta 
uppmärksamhet på att inte heller ”självklara” resultat alltid är helt 
självklara. Kanske finns det bättre sätt att mäta prestationer på än de 
sätt som nu är de existerande? Svaret får man dock inte utan att 
fundera på mätningens innehåll och varför den ser ut som den gör. 
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Kapitel 5 

SAMMANFATTNING AV DELSTUDIERNA 
Det övergripande syftet för de två delstudierna, som ingår i denna 
avhandling, var att utifrån ett reliabilitets- och validitets perspektiv 
studera dessa idrotters bedömningar. Detta gjordes genom att studera 
regelverket inom idrotterna samt de regelförändringar som skett under 
en viss tidsperiod och varför dessa förändringar skett, samt genom att 
ta reda på hur inblandade i sporterna uppfattar bedömningarna. 

Acroski, eller skidbalett som sporten kallades fram till 1995, är en 
skidgren där man utför akrobatik såsom volter, axlar, piruetter samt 
andra akrobatiska övningar på skidor till musik. Acroski kan liknas vid 
konståkning och gymnastik fastän man har skidor och pjäxor på fötterna 
och stavar i händerna. Acroski är en av tre grenar inom freestyleskid-
åkning som även består av puckelpist och hopp. Rytmisk gymnastik 
(RG) är en kvinnlig idrottsgren där gymnasterna utför sina program 
med handredskap till musik. Det finns fem olika handredskap inom 
RG och dessa är rep, tunnband, boll, käglor och band. Inom RG kan 
man tävla individuellt eller i trupp, denna rapport fokuserar dock 
endast på den individuella delen inom idrotten. 

Rapporterna utformades så att resultaten från de bägge delrapporterna 
skulle kunna jämföras och de bägge rapporterna är båda uppdelade på 
två delar. Den första delen bygger på en genomgång av regelböcker 
och domarnas funktion och sammansättningar, samt de förändringar 
som har skett vad gäller regler och domarens funktion och samman-
sättning. Den andra delen bygger på resultat från intervjuer med två 
tränare, två domare samt med fyra utövare inom respektive idrott med 
avsikten att beskriva hur de inblandade i sporterna uppfattar regelverket 
samt de bedömningar som sker. 
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Både acroski och rytmisk gymnastik är s.k. bedömningsidrotter, dvs., 
idrotter där resultatet avgörs av domares poäng. Inom båda idrotterna 
har stora förändringar skett i såväl reglernas utformning om vad som 
skall bedömas som hur domarsammansättningen skall se ut. 

Regelförändringar, validitet och reliabilitet  
Varför regelförändringar sker beror på många olika faktorer och det är 
svårt att renodla orsakerna till dessa regelförändringar då de många 
gånger inte har en utan flera orsaker. I grova drag kan man dock säga att 
förändringar kan delas upp på tre kategorier; förändringar som har att 
göra med validiteten, förändringar som har att göra med reliabiliteten 
samt förändringar som genomförs av andra orsaker. Regelförändringar 
som har med innehållet i sporten att göra, exempelvis vilka svårigheter 
som skall bedömas, värdet på dessa och liknande, är förändringar som 
har att göra med bedömningarnas validitet. I både acroski och rytmisk 
gymnastik har exempelvis värdet av de olika delarna i reglernas innehåll 
ändrats en del över tid och diskussioner om innehållet har vid ett flertal 
gånger aktualiserats och reglerna har utifrån detta förändrats. Att hitta 
kärnan i sporten eller som det i denna rapport benämns, sportens idé, är 
att komma fram till vilket innehåll man verkligen vill att sporten skall 
ha. De förändringar vars orsak har med reliabiliteten att göra är de 
förändringar som handlar om tillförlitligheten i bedömningarna. Bedöm-
ningen är reliabel om samtliga domare, som dömer samma prestation, 
kommer fram till exakt samma resultat. För att få högre tillförlitlighet på 
bedömningarna förändrade man i båda sporterna exempelvis domarför-
delningen från att alla domare dömde alla delar i programmen till att 
bedömningen delades upp på olika delar som bedöms av olika domar-
grupper. I och med att domarna koncentrerar sig endast på delar av 
bedömningen var tanken att kvalitén på bedömningarna skulle höjas. 

I följande kapitel görs jämförelser mellan de två idrotterna och dess 
utveckling. Då båda idrotterna är bedömningsidrotter och de har många 
likartade problem vad gäller bedömningarna. Lösningarna på dessa 
problem inom de två idrotterna har en hel del gemensamt men det finns 
också stora skillnader. 



 31 

Kapitel 6 

EN JÄMFÖRELSE MELLAN ACROSKI OCH 
RYTMISK GYMNASTIK 
Studierna av acroski och RG lades upp på liknande sätt så att dess 
innehåll och resultat skulle kunna jämföras och diskuteras. I detta 
avsnitt följer en jämförelse mellan de bägge studierna med syftet att 
titta på likheter och skillnader inom idrotterna vad gäller regelverket 
samt dess förändringar. 

Regelverket 

Bedömningsreglementen 
Bedömningarna inom både acroski och RG utgår från ett bedömnings-
reglemente utfärdat av de respektive internationella förbunden i de 
olika idrotterna. Inom acroski trycks varje år en ny regelbok upp med 
de ändringar som beslutats om på Internationella skidförbundets 
möten medan reglementena inom RG gäller för längre perioder. I RG 
har det under den studerade perioden utkommit fyra olika bedöm-
ningsreglementen. Giltighetsperioden för det första reglementet var på 
sex år och för de tre övriga reglementena fyra år. Det bedömningsreg-
lemente som nu är under uppbyggnad inom RG skall dock gälla i åtta 
år. 

Vad som skall värderas i programmen har förändrats i bägge idrotterna 
och då menar jag inte endast specifika övningar utan också hur man 
värderar de olika delarna i bedömningen gentemot varandra. I acroski 
var under åren 1986-1989 koreografi poängen värd 25% av den totala 
poängen, tekniska svårigheter också 25% medan helhetsintrycket var 
värt 50%. Detta förändrades 1989 då komposition och stil, som den 
artistiska poängen då kallades, fick värdet 50% och tekniken 50% av 



 32 

den totala poängen. Denna fördelning har sedan behållits även om 
benämningen på de olika delarna förändrats något. I RG var i 1983 års 
reglemente kompositionen av programmet värd 70% jämfört med 
utförandet som där endast var värt 30% av den totala poängen. I följande 
reglemente var kompositionen värd 65%, det tekniska värdet 30% och 
en bonuspoäng på 5% hade tillkommit. Från och med 1993 års regle-
mente var kompositionen tillsammans med en bonuspoäng värd 50% 
och utförandet tillsammans med en bonuspoäng också det värt 50%. I 
RG där kompositionen av programmet tidigare hade en mycket större 
betydelse för poängen än själva utförandet av programmet var detta en 
relativt stor förändring. 

Regelverkens specificeringsnivå, dvs. hur detaljerat bedömningsreg-
lementet och dess regler är, skiljer sig mellan acroski och RG. Inom 
båda reglementena finns specifika regler för programmets innehåll, 
utförande av programmet, avdrag för missar och liknande. Vid en 
jämförelse av de senaste av de studerade reglementena har dock 
bedömningsreglementet för RG en högre detaljeringsnivå än regle-
mentet i acroski. Innehållet i programmen har i RG blivit mer och mer 
specificerat under tidsperioden och även i acroski specificerades under 
en period innehållet i programmen mycket detaljerat. I acroski ändra-
des dock efter en period dessa krav på programmen så att innehållet i 
programmen blev lite friare. 

Inom både acroski och RG krävs att programmen innehåller ett visst 
antal svårigheter. En skillnad mellan idrotterna är att i acroski väljer 
utövaren själv nivån på svårigheterna medan det inom RG också är 
specificerat på vilken nivå dessa svårigheter skall vara. 

I acroski tävlade tidigare alla utifrån samma trickskala, dvs. poängen 
för ett visst trick var detsamma för både damer och herrar men i början 
på 90-talet infördes separata trickskalor för damer och herrar. Samti-
digt gjordes även förändringen på trickskalorna så att poängen för 
tricken inte längre steg med jämna intervaller mellan tricken utan 
skillnaderna mellan poängen ökar desto svårare tricken är. Skillnader-
na mellan lättare och svårare trick blir i och med denna förändring 
betydande jämfört med hur det tidigare sett ut. I RG, där det enbart är 
kvinnor som tävlar, höjdes kraven och antalet svårigheter som skall 
finnas med i ett program i snabb takt. 



 33 

I RG har bonuspoäng införts som en extra särskiljningsfunktion samt 
för att värdera vissa delar i programmen extra mycket. I acroski 
använder man sig inte alls av bonuspoäng.  

Att veta eller inte veta vad som kommer att utföras 
I acroski har teknik domarna en APL, acro plan layout, till sin hjälp när 
de skall bedöma programmen. Denna APL är en beskrivning av vilka 
trick åkaren ämnar utföra och när i programmet de skall utföras. Vid 
bedömningstillfället är acroski domarna genom detta förberedda på 
vilka övningar som kommer att finnas med i programmet och när de 
skall utföras. RG domarna har inte någon sådan "hjälp". 

Bedömning  

Hur mycket skall varje domare bedöma? 
Vilka delar i bedömningen domarna skall ansvara för har varierat 
under den studerade tidsperioden. I början av perioden dömde varje 
domare både i acroski och RG allt i programmet, dvs. varje domare 
bedömde både tekniken, utförandet samt eventuella avdrag. Detta 
förändrades dock i de båda idrotterna till att bedömningarna delades 
upp så att olika domargrupper dömer olika delar av prestationen. I 
acroski delades bedömningarna upp mellan tekniska svårigheter och 
artistiskt utförande9. Under ett antal år använde man sig förutom av en 
domargrupp som dömde det artistiska och en domargrupp som dömde 
det tekniska värdet, också av en domargrupp som bara koncentrerade sig 
på poängavdrag, men gick sedan tillbaka till att dela upp bedömningen 
på två domargrupper, en för det artistiska och en för det tekniska. Även i 
RG delades bedömningen upp mellan domarna så att en grupp domare 
dömer kompositionen av programmet och en annan grupp utförandet. 
Med mindre saker för var domare att bedöma var tanken att bedömning-
arna skulle bli mer tillförlitliga. 

                                                 
9 Artistiskt utförande eller Artistisk impression (AI), hade tidigare benämningen 
komposition/stil eller, Composition and Style (C/S). 
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Hur många domare? 
Inom både acroski och RG kan domarantalet variera något om man tittar 
på reglerna för nationella och internationella tävlingar. Nationellt är 
kraven på antalet domare något lägre än internationellt och de domaran-
tal som jag här refererar till är domarantalet på de internationella täv-
lingarna.  

I acroski har man under hela den studerade perioden använt sig av sju 
domare. Sedan bedömningen delades upp på tekniskt utförande och 
artistiskt utförande har två domare bedömt den tekniska delen och fem 
domare bedömt den artistiska delen. Detta dock med undantag för de tre 
år som man använde sig av separata avdragsdomare och fördelade 
domarnas uppgifter på två avdragsdomare, två tekniska domare och tre 
domare som bedömde det artistiska utförandet. 

I RG har däremot större förändringar skett vad gäller antalet domare. I 
de första två av de studerade reglementena använde man sig av fyra, 
respektive sex domare, dvs. en ökning med två domare i det senare 
reglementet. I följande reglemente, där bedömningarna delats upp i två 
domargrupper, bedömdes var grupp av fyra eller sex domare, dvs. 
betydligt fler domare bedömde i detta reglemente gymnasterna. I det 
senaste av de studerade reglementena hade ännu en förändring skett och 
förutom att bedömningen var uppdelad i komposition och utförande var 
även kompositions delen i sin tur uppdelad i två delar. Minimiantalet 
domare för varje grupp var nu fyra domare för kompositionen uppdelat 
på två domare per undergrupp samt tre utförandedomare, dvs totalt sju 
domare. I alla dessa reglementen använder man sig inom RG också av 
linjedomare samt en appelationsjury bestående av tre till fyra personer. I 
de två senaste reglementena infördes också en kontrolljury bestående av 
två domare samt en superiorjury bestående av tre domare för att ytterli-
gare ha en kontrollerande funktion över poängdomarna. Inom både 
acroski och RG använder man sig dessutom av en huvuddomare eller 
domarsekreterare. 

Antalet domare skiljer sig inte så mycket mellan acroski och RG om 
man tittar på antalet poängdomare men det faktum att man har 
kontrollerande domarjurys i RG och inte i acroski gör dock att det 
totala domarantalet för RG blir betydligt högre. 



 35 

Vad händer om domarna tycker väldigt olika? 
Under hela den studerade perioden använder man sig i bägge idrotterna 
av ett system där man eliminerar högsta och lägsta poäng i bedömning-
arna för att inte alltför avvikande domarpoäng skall inverka på slutpo-
ängen. 

I acroski stryks de högsta och de lägsta bedömningarna i den artistiska 
poängen och de återstående poängen adderas för att få fram den artistis-
ka slutpoängen. Vad gäller de två teknikdomarnas poäng beräknas dock 
ett medelvärde utifrån dessa utan att någon poäng stryks. I RG stryks de 
högsta och lägsta bedömningarna i respektive domargrupper och ett 
medelvärde beräknats på de kvarvarande domarnas poäng för att få fram 
slutpoängen.  

Hur mycket de olika domarnas poäng tillåts skilja sig från varandra är 
olika inom dessa idrotter. Inom acroski finns ingen regel angående hur 
mycket domarnas poäng högst får skilja sig mellan de olika domarnas 
poäng, men i intervjuerna uttalar domarna att det inte bör skilja mer än 
0.5 poäng mellan den domare med högst och den domare med lägst 
poäng. Mycket specifika regler finns däremot inom RG vad beträffar 
värdet av de poängdifferenser som tillåts mellan de olika domarna. 
Där finns regler både för hur mycket poängen maximalt får skilja 
mellan alla domare totalt och mellan mittendomarnas10 poäng. Mellan 
högsta och lägsta domarpoäng får i det senaste reglementet maximalt 
skilja 0.6 poäng. Mellan mittendomarnas poäng får poängen, inte 
skilja mer än 0.1 till 0.3 poäng för utförande- samt för den artistiska 
poängen, beroende på i vilken intervall poängen ligger. Dessa regler 
för differenser appliceras dock inte på det tekniska värdet där inga 
gränser finns för hur stora differenserna får vara. Om domarnas poäng 
i RG inte ligger inom de angivna ramarna sammankallas domarna av 
domarsekreteraren och om domarna efter en diskussion fortfarande 
inte kan enas om en poäng, som ligger inom de tillåtna gränserna, 

                                                 
10 Med ”mittendomare” avses här de domare som återstår när de domare med högsta 
och lägsta poäng har räknats bort. 
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används den s.k. baspoängen för att räkna ut den slutgiltiga poängen. I 
acroski får huvuddomaren inte ändra en domares poäng eller diskutera 
denna. Den satta poängen är den som blir den slutgiltiga poängen även 
om den är helt utanför den rekommenderade gränsen. 

Här ser man vissa skillnader i de olika idrotterna där differenserna 
mellan domarnas poäng i RG är mycket mer preciserade än i acroski. I 
RG sammankallas domarna för att diskutera poängen om den skiljer 
sig för mycket medan man i acroski inte alls får ändra en satt poäng. 

Protester 
Inom acroski kostar det pengar att lämna in en protest, pengar som den 
som lämnat in protesten får tillbaka om protesten går igenom. Protes-
ter förekommer sällan inom acroski och poäng som är satta kan inte 
ändras även om man protesterar emot dem, såvida det inte handlar om 
matematiska felberäkningar. Protester som går igenom handlar, enligt 
de intervjuade, om saker omkring prestationen exempelvis skidläng-
den. Inom RG har man tagit bort möjligheten att lämna in protester. 
Dock kan man fortfarande lämna in en ”förfrågan” i de fall man tycker 
arrangörsmissar har skett. Inte heller i RG kan en utgiven domarpoäng 
ändras. 
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Kapitel 7 

DISKUSSION 

Idrotternas utveckling 
I dessa idrotter med relativt kort historia kan det vara svårt att säga om 
idrotterna har hittat sin slutgiltiga form eller om de någonsin kommer 
att göra det. Förändringar i regler och bedömningsreglementen sker 
kontinuerligt och förändringar i vad som prioriteras är olika i olika 
bedömningsreglementen. I bedömningsidrotter där relationen mellan 
regler och bedömningsreglemente har direkt samband med prestatio-
nen är dessa förändringar ett måste i och med att sporterna utvecklas. 
Förändringar av regler sker i alla idrotter men i jämförelse med många 
mätidrotter är förändringarna i bedömningsidrotter ofta mer genom-
gripande. Tittar man på exempelvis ishockey eller fotboll så har regler 
förändrats men dessa regler har inte nämnvärt förändrat spelet. I de 
studerade bedömningsidrotterna har dock regelförändringarna innebu-
rit förändringar av innehållet i idrotterna på ett helt annat sätt. Visst 
gäller det fortfarande i acroski och RG att utföra ett program till musik 
men kraven på vad programmen skall innehålla har, åtminstone i RG, 
förändrats så mycket att innehållet skiljer sig ordentligt mot hur 
programmen tidigare såg ut. En tränare som haft en träff med sina 
gamla gymnaster konstaterade exempelvis att ”det är ju inte samma 
sport som vi höll på med” (Johansson, 2001 s. 51). 

Denna föränderlighet i de studerade idrotterna beror troligtvis inte bara 
på idrotternas karaktär utan också på inom vilket sorts samhälle de har 
utvecklats. När ishockey och fotboll utvecklades till idrotter såg sam-
hället annorlunda ut än det gör nu när många fler intressenter kräver 
att få vara med och bestämma inom idrotterna. Sponsorer och mass-
media har ett helt annat inflytande på idrotterna nu. De äldre idrotterna 
hade hunnit hitta sin form och struktur i jämförelse med dessa yngre 
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idrotter som utvecklats under en tid där många intressenter är inblan-
dade i idrotten och har tankar på hur idrotten skall utföras vilket 
innebär annorlunda krav och förväntningar på idrotterna. Om exem-
pelvis ishockey skulle ha funnit sin form som idrott under samma 
tidsperiod som acroski är det inte alls säkert att ishockeyn skulle haft 
den utformning den nu har då sponsorer och massmedia nu är mycket 
viktiga inom ishockeyn vilket eventuellt kunde påverkat ishockeyns 
utveckling i en annan riktning. 

Kanske finns det inte heller någon slutgiltig och optimal form för 
någon bedömningsidrott, utan förändringar av regler är något som 
ständigt måste ske för att bedömningarna skall vara relevanta. Hur 
mycket som skall förändras kan dock diskuteras. Om bedömningsreg-
lementena ser olika ut från år till år måste det vara väldigt svårt för de 
inblandade i idrotterna och främst för utövarna vars prestationer 
erhåller olika värden olika år. Inom bägge de studerade idrotterna ses 
exempel på hur värdet av olika övningar har genomgått stora föränd-
ringar i de olika reglementena. 

Svårigheten att, genom dessa förändringar, få riktig kontinuitet i 
idrotten och träningen för den enskilda utövaren kan därigenom ses 
som något negativt. Risken finns också att förändringarna som görs 
inte får önskad effekt. Samtidigt är det positivt att reglerna ändras då 
sporterna utvecklas. Om förändringarna är negativa eller positiva kan 
också vara beroende på vem eller vad som kräver att förändringar 
görs. Beroende på orsaken till förändringarna, om de är till för att 
förbättra reliabiliteten, validiteten eller för att göra idrotten mer 
populär eller spektakulär eller något liknande kan resultatet av föränd-
ringarna vara väldigt skiftande för de inblandade. Förändringar som 
sker för att göra idrotter mer intressanta för publiken eller massmedia 
stämmer kanske inte heller helt överens med det som är idrottens idé. 

Kan man renodla orsakerna till förändringarna? 
Att entydigt avgöra om en förändring har att göra med endast reliabili-
tet eller validitet är vanskligt då orsakerna till regelförändringar många 
gånger kan vara svåra att renodla samtidigt som det är svårt att dra en 
gräns mellan begreppen reliabilitet och validitet. För att få en bild av 
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varför regelförändringar sker, och för att kunna diskutera resultaten av 
dessa förändringar, har jag trots detta försökt mig på en sådan katego-
risering av orsakerna till regelförändringar i mina rapporter. Här följer 
en diskussion utifrån ett reliabilitets och validitets perspektiv om 
bedömningarna samt de förändringar som gjorts i dessa idrotters 
regelverk. 

Förändringar med syfte att förbättra reliabiliteten 
Förändringar som har skett för att förbättra tillförlitligheten i bedöm-
ningarna är exempelvis att bedömningen har delats upp i olika delar 
och att domarna endast dömer vissa delar av programmen så att de 
skall kunna koncentrera bedömningen på ett mindre antal faktorer. 
Även åtgärder som att högsta och lägsta domarpoäng stryks för att 
undvika att alltför avvikande poäng räknas med i bedömningen och att 
det inte får finnas stora skillnader mellan domarnas poäng (RG) 
påverkar, i första hand, bedömningens reliabilitet. Även innehållet i 
reglerna har specificeras för att öka möjligheten till tydlighet och 
tillförlitlighet i bedömningarna. 

Utifrån intervjusvaren i de bägge studierna kan man dra slutsatserna 
att de inblandade i bägge idrotterna ser positivt på de förändringar som 
skett med avseende på domaruppdelning. Däremot är de inte är helt 
överens om effekten av de förändringar som gjorts för att höja reliabi-
liteten utifrån exempelvis specificering av regler för hur övningar skall 
bedömas och liknande. Resultaten av dessa förändringar diskuteras här 
utifrån ett reliabilitetsperspektiv. 

Reglementets detaljeringsnivå 
Vad som ur rättvise synpunkt är bättre för utövaren, ett bedömnings-
reglemente med hög detaljerings nivå eller ett reglemente med lägre 
detaljeringsnivå, kan diskuteras utifrån många synvinklar. En parallell 
som kan dras är synen på detaljeringsnivån i skolans måldokument 
och de utredningar som har gjorts angående olika betygsystem. En 
debatt om relativa betyg kontra målrelaterade betyg har pågått i 
Sverige sedan slutet av 1930 talet. Från att äldre tids betygsättning kan 
ses som absolut betygsättning, i den mån att de olika betygstegen är 
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bundna till vissa kunskaper och färdigheter och att något beroende inte 
fanns vid hur många elever som har dessa färdigheter, växte det 
relativa betygsystemet fram mellan 1938-1971. Ernst Wigforss stod i 
spetsen för det som skulle komma att kallas det relativa betygsystemet, 
som förutom att i innehållsmässigt avseende värdera elevens kunska-
per även skulle vara en gradering i förhållande till medelprestationen i 
en normgrupp. Det relativa betygsystemet blev det gällande betygsy-
stemet under många år inom svensk utbildning men 1971 tillsatte 
skolöverstyrelsen en arbetsgrupp, MUT-projektet (Målbestämning och 
utvärdering), för att utreda behov av betyg inom skolväsendet samt 
betygsättningens effekter, funktioner och form. Denna arbetsgrupp 
föreslog att man skulle övergå till en målrelaterad betygsättning där 
preciserade ämnesmål sågs som en väg bort från det relativa betygssy-
stemet. Dock fanns svårigheter med att precisera dessa mål, framför-
allt var detta svårt i ämnen som samhällsvetenskap och språk medan 
det gick betydligt lättare inom de matematiska och naturvetenskapliga 
ämnena. En kritik mot denna målrelaterade betygssättning var att 
arbetet var tids- och resurskrävande och att skolan på detta sätt blev 
mycket provstyrd. Dessa svårigheter gjorde att MUT-projektet lades 
ned 1975. I slutet av 80-talet återuppstod dock tankarna om målpreci-
sering i ett s.k. modulsystem där ett måldokument upprättas för varje 
modul och en godkänd gräns specificeras. Diskussioner om betygsy-
stemet fortsatte och efter många utredningar om hur kunskapsrelatera-
de betyg skulle se ut för att kunna användas presenterades 1994 
läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 där betygen från årskurs 8 i grund-
skolan ges i en tregradig skala från Godkänd till väl Godkänd och 
Mycket väl godkänd (Andersson, 1999). 

Inom acroski har bedömningsreglementets specificeringsnivå föränd-
rats från att ha varit ej så specificerat till mycket detaljrikt och specifi-
cerat för att sedan förändras tillbaka till att ej längre vara så specifice-
rat. Förändringen mot ett detaljrikare reglementet skedde i samband 
med tiden kring Olympiska Spelen i Albertville, 1992, när idrotten 
försökte anpassa sitt bedömningssystem till Internationella Olympiska 
Kommitténs (I.O.K.’s ) tankar om objektivitet i bedömningarna, vilket 
man genom detaljrikare bedömningar hoppades få. I RG har specifice-
rings nivån gradvis ökats och det reglemente som nu gäller är ett 
mycket specificerat reglemente med mycket väl preciserade regler för 
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övningar och hur de skall utföras. Liksom inom skolans värld finns 
dock en risk med för detaljerade bedömningsreglementen som gör att 
bedömningarna fastnar i detaljer och överblicken förloras. Det blir 
också ett enormt resurskrävande jobb att utforma nya bedömningsreg-
lementen. Man skulle kunna säga att utvecklingen av bedömningsreg-
lementet inom acroski följer utvecklingen av skolans måldokument 
och betygssystem även om förloppet skett under en betydligt kortare 
tidsperiod än inom skolvärden. Inom RG går dock utvecklingen en 
motsatt väg då bedömningsreglementet där detaljeras mer och mer. 

Inom skolan diskuteras riskerna med målrelaterade betyg och det 
pekas på att målrelaterade betyg kan ge upphov till en ökad styrning 
mot mätbara och observerbara prestationer. Om och hur personlighets-
egenskaper eventuellt skall vägas in i betygen är en annan diskus-
sionspunkt och en risk för att såväl lärare och elever kommer att känna 
sig än vilsnare vid målrelaterad betygssättning vilket inte kommer att 
underlätta betygsfrågan (Andersson, 1991). Även inom de studerade 
idrotterna kan personlighetsfaktorer, som i dessa idrotter visar sig 
genom personligheten i programmen, utstrålning, originalitet och lik-
nande, bli ett större problem i bedömningen om reglementet har en 
hög detaljeringsnivå. Ju mer specifika regler som finns för innehållet 
och utförandet av de specifika övningarna desto mer särskild blir 
bedömningen av dessa övningar gentemot bedömningen av originali-
tet, utstrålning och liknande. Risken finns att dessa personlighetsfakto-
rer värderas annorlunda än de andra delarna i programmen om det inte 
finns mycket klara regler för hur även dessa delar skall värderas. Att 
beskriva vad personlighet, utstrålning och liknande består av gentemot 
att beskriva hur exempelvis ett hopp skall utföras, är dock en process 
som inte är helt lätt och kan bli ett problem. I det specificerade RG 
reglementet kan bonussystemet ses som ett sätt att värdera dessa 
personlighets egenskaper vid sidan av det egentliga reglementet. 

Skall domarna veta i förväg vad de skall bedöma? 
Domarna i acroski har en APL som hjälpmedel när de skall bedöma 
vilket inte domarna i RG har. Att domarna har en förutbestämd 
beskrivning av vad som kommer att utföras kan inverka både negativt 
och positivt på reliabiliteten i bedömningen. Positivt framförallt för att 
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domaren vet vilken svårighet som skall utföras och kan rikta upp-
märksamheten på att bedöma hur svårigheten utfördes men även 
negativt om domaren litar mer på vad som står på APL:en än vad som 
faktiskt utförs. Vid osäkerhet hos domaren, eller om domaren av någon 
anledning missar en del av prestationen, finns enligt de intervjuade 
utövarna en risk att APL:en blir en räddningsplanka för domaren som då 
kanske tar APL:en till hjälp vid sin poängsättning. Detta kan betyda 
såväl en högre som en lägre poäng för utövaren än vad den aktuella 
prestationen var värd och blir genom detta en risk för tillförlitligheten i 
bedömningen. 

Utövarna i acroski har fört en diskussion kring utformningen av APL:en 
och har gett förslaget att istället för att på denna beskriva både vilken 
svårighet och vilken nivå på svårigheten som skall utföras endast ange 
vilken svårighet som skall utföras. Tanken med detta är att fördelen med 
APL:en, dvs. att domaren kan vara beredd på vad som skall utföras och 
genom detta kunna bedöma det bättre, skall finnas kvar men att risken 
att domaren bedömer för mycket utifrån det förutbestämda värdet som 
finns beskrivet på APL:en elimineras. Finns inte svårighetsnivån beskri-
ven måste domaren ju avgöra denna själv utifrån sin egen bedömning. 
En annan risk är det praktiska användandet av APL under tävling, där 
två problem kan identifieras. Det ena är den tid det tar för domaren att 
under utövarens prestation både förutse svårigheten, bedöma den och 
sedan verifiera det som utförts på APL:en, vilket innebär en risk att 
koncentrationen förflyttas från den aktuella prestationen till själva 
APL:en. Det andra problemet är att den person som har som uppgift att 
för domarna läsa upp vilket trick som skall komma, läser fel eller på 
något annat sätt inverkar på reliabiliteten i bedömningen. I RG finns 
inget liknande system. Domarna där bedömer vad de ser utan någon 
hjälp (förutom den hjälp de får genom att kunna programmet om det är 
så att de själva är tränare för den gymnast de bedömer och genom detta 
kan gymnastens program). 

APL:ens, (eller motsvarande), vara eller inte vara inom bedömningsid-
rott kan naturligtvis diskuteras. Utifrån ett reliabilitetsperspektiv är 
min bedömning att även om det finns fördelar med att domarna vet 
vilka övningar programmet kommer att innehålla och kan förbereda 
sig på bedömning av dessa är trots allt nackdelarna mer överhängande. 
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Några nackdelar har presenterats ovan men som det största reliabili-
tetsproblemet ser jag förväntanseffekten och då både en kortsiktig och 
en mer långsiktig effekt. Som kortsiktig effekt avser jag när domaren i 
tävlingssituationen läser eller får berättat för sig vilket trick som skall 
utföras och då har en förväntning på vad som den tävlande kommer att 
utföra. Med långsiktig förväntanseffekt avser jag däremot den förvänt-
ning som APL kan ge i ett längre perspektiv och där rangordning av de 
tävlande också får en stor betydelse. Dessa APL måste nämligen 
lämnas in till domarna senast kvällen innan tävlingen för att domarna 
skall kunna gå igenom dessa och kontrollera att de tävlande adderat 
poängen på de olika tricken rätt. Domarna får då en bild av vilka 
svårigheter som de olika tävlande planerar utföra vilket också innebär 
en ranking av vad de förväntas göra och vilka tävlande som förväntas 
utföra de svåraste tricken. Både förväntanseffekten för vart och ett av 
tricken i tävlingssituationen samt risken för att domarna i förväg har 
en ranking på de tävlandes prestationer ser jag därigenom som negativt 
för tillförlitligheten. Förväntanseffekten kan påverka bedömningarna 
både positivt så att den tävlande får en högre poäng än förtjänat men 
också tvärtom. När domaren genom APL:en vet vilket trick som skall 
utföras, och genom detta har något att jämföra prestationen med, finns 
risken att inte bara prestationen i sig utan även förväntningen på 
prestationen får betydelse för slutpoängen. 

Domarnas uppgifter och antal 
Att domarens uppgifter delats upp så att domarna kan koncentrera sig på 
endast vissa delar i bedömningen torde höja reliabiliteten i bedöm-
ningarna då domarna får mindre saker att koncentrera sig på och därmed 
större möjligheter att se alla detaljer. Dock finns det även vissa risker 
med detta bedömningssätt där bedömningarna fokuseras endast på vissa 
delar. Risken finns att helhetsintrycket försvinner och att detaljer blir 
avgörande för slutresultatet. Vad som är avgörande för en rättvis be-
dömning av en prestation, att bedöma delarna var för sig eller att be-
döma helhetsintrycket, är inte helt självklart. 

Avseende domarantalet finns en viss skillnad mellan acroski och RG. 
Inom RG har man genom att införa mer domare samt kontrollerade 
domarjurys försökt att göra bedömningarna mer tillförlitliga och 
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förbättra rättvisan i bedömningarna medan man i acroski inte ändrat på 
antalet domare. Följande frågor blir i detta sammanhang intressanta; 
Vad är det optimala antalet domare i en bedömningsidrott? Vilka 
fördelar respektive nackdelar är det reliabilitetsmässigt att använda sig 
av många domare och vad betyder de olika kontrollerande domarjurys 
man har i RG för reliabiliteten? 

Hur många domare som är det optimala antalet domare är naturligtvis 
inte något som är möjligt att svara på utifrån denna studie. Dock kan 
man ifrågasätta varför man i acroski inte tillämpar systemet med att 
stryka högsta och lägsta domarpoängen när det kommer till teknik 
bedömningen. Där används endast två domare vilket leder till att ett 
medelvärde räknas utifrån dessa två domare. Detta innebär att eventu-
ella felbedömningar och avvikande poäng där räknas in i slutpoängen. 
Ju fler domare desto bättre skulle reliabiliteten i bedömningarna bli 
men hur många domare som krävs blir i slutändan också en ekonomisk 
samt praktiskt administrativ fråga för idrotterna. Kanske är det istället 
kvalitén på domarnas bedömningar istället för antalet domare som här 
blir viktigare att diskutera för en förbättrad reliabilitet. 

Att man inom RG har infört kontrollerande domarjurys visar på ett 
behov av kontroll av domarnas poäng i denna idrott. Att kontrolleran-
de domarjurys finns med på tävlingarna kan dock öka pressen på 
poängdomarna och förekomsten av kontrollerande domarjurys kan i 
sådana fall inverka negativt på tillförlitligheten i bedömningarna om 
nervositet och stress för denna kontroll påverkar bedömningarna. Man 
kan också fråga sig om domarna i dessa kontrollerande domarinstanser 
utför bättre bedömningar än de uttagna poängdomarna. I denna kon-
trollerande funktion ligger dock också att kontrollera att poängdomar-
na inte dömer partiskt på något sätt. Utifrån de intervjuades svar tycks 
denna kontroll vara behövlig. I intervjuerna funderar nämligen några 
av gymnasterna på att gåvor ges till vissa länder för att dessa sedan 
skall stå i tacksamhetsskuld till det land som givit dem gåvan och att 
det kan inverka på bedömningarna. Inte heller enligt tränare och 
domare verkar det som om bedömningarna (internationellt) alltid går 
helt rätt till. Domarna nämner att det, åtminstone tidigare, hände att 
domarna ”köpte” poäng av varandra. Något som de dock menar 
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har blivit bättre med de nya strängare reglerna med kontrollerande 
domarjurys. Om behovet av kontrollerande domarjurys inte har funnits 
i acroski eller om det handlar om en ekonomisk fråga ger denna studie 
inte svar på. 

Förutom att man i acroski inte har kontrollerande domarinstanser är en 
annan skillnad att man inom acroski inte har grenspecialiserade 
domare medan man i RG endast får använda sig av domare som är 
specialiserade RG domare och inte också är domare för något annat. 
För de tävlande torde det vara en fördel för tillförlitligheten i bedöm-
ningarna att använda specialiserade domare då möjligheten för dessa 
att sätta sig in i det specifika bedömningsreglementet torde vara större 
jämfört med de domare som måste sätta sig in i tre olika bedömnings-
reglementen. Inom acroski har införande av specialiserade domare 
diskuterats men inte införts och åkarna nämner i intervjuerna att det 
inte heller skulle fungera ekonomiskt. En domargrupp bedömer nu alla 
tre grenarna på freestyletävlingar och skulle man använda sig av tre 
olika domargrupper skulle kostnaderna öka avsevärt. I freestyleidrot-
tens utvecklingsskede var också de tre grenarna acroski, som då kalla-
des skidbalett, puckelpist och hopp inte tre separata grenar utan varje 
tävlingsåk innehöll alla grenarna. 

I och med att grenarna specialiserades mer och mer delades de sedan 
upp till separata tävlingsgrenar. Ett tävlingsmoment där resultaten i de 
olika grenarna räknades samman i en kombinerad tävling var dock 
länge ett tävlingsmoment inom idrotten. Denna tävlingsform finns inte 
längre kvar utan grenarna är nu helt fristående från varandra. En risk 
med kravet att domarna inom freestyle måste bedöma alla grenar är, 
förutom att det är svårt att hålla sig ajour med regler och förändringar i 
tre olika idrotter, också att domare tvingas döma grenar de inte är 
intresserade av och inte heller motiverade att lära sig bedömningssy-
stemet kring, något som kan påverka tillförlitligheten på ett negativt 
sätt. Det krävs engagemang från en domare för att kunna sätta sig in i 
idrotten och att följa med när förändringar sker och om intresset och 
motivationen inte finns blir risken att detta inte sker på ett sätt som 
krävs för att tillförlitliga bedömningar skall kunna ske. 
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För idrotten finns också en risk att potentiella domare tar avstånd från 
domaruppgiften om de känner att de är intresserade att utbilda sig som 
domare i en gren men inte har något intresse att tvingas bedöma de 
andra grenarna. Redan nu finns risken för bedömningsproblem då 
domarna kan ha sin favoritgren inom idrotten vilket kan inverka på 
bedömningarnas kvalitet i de ej favoriserade grenarna. I ett långsiktigt 
perspektiv kan detta bli ett reliabilitetsproblem för idrotten framförallt 
om man p.g.a. kravet att domarna måste döma alla tre grenarna 
förlorar potentiella domare med stor kunskap om idrotten. 

Differenser mellan domarnas poäng 
De tillåtna differenserna mellan mittendomarnas poäng inom RG är 
som tidigare beskrivits mycket låga och har i de olika reglementena 
kontinuerligt blivit lägre och lägre. Enligt intervjusvaren är domarna i 
RG många gånger oeniga om poängen, dvs. deras poäng ligger inte 
inom ramen för de tillåtna differenserna och domarna måste då sam-
mankalls för diskussion om poängen och eventuellt användande av 
baspoängen. De siffror som ligger till grund för poängen kan alltså 
vara ändrade och inte desamma som vad domaren egentligen gav när 
denna såg prestationen. Att poäng ändras för att de skall passa in i de 
regler som finns, kan om man hårdrar det, ses som ett sätt att manipu-
lera reliabiliteten. Slutprodukten blir reliabel men det är siffror som 
inte enbart beror på domarnas bedömningar. Domarnas faktiska poäng 
(dvs. de poäng som domarna ger) har kanske inte alltid hög överens-
stämmelse men ändras i sådana fall till följd av reglerna om minimala 
differenser, detta efter att domarna sammankallats av domarsekretera-
ren eller efter att baspoäng tillämpats, till att bli poäng med hög 
överensstämmelse, dvs. hög reliabilitet. 

Om det skall finnas gränser för hur mycket de olika domarnas poäng 
får skilja sig mellan varandra är svårt att säga. Stryks de extremaste 
bedömningarna är detta en säkerhet för utövaren då poängen inte 
kommer att vara beroende av om en domare tycker mycket annorlunda 
men det kan också vara en nackdel. Kanske är den domare som stryks 
bort den som har mest ”rätt” och de resterande domarna är för ”fega” 
att ge en den poäng de egentligen skulle velat ge. Vet man som 
domare att poängen inte får skilja sig mer en ett visst antal tiondelar, 



 47 

och vill att ens poäng skall räknas med, måste domaren vara försiktig 
att ge för ”extrema” poäng. Detta kan leda till att en domare väljer att 
sätta poäng som kan förväntas passa in i jämförelse med de andra 
domarnas poäng. Det är ju trots allt bättre om poängen, även om den 
inte är lika hög eller låg som domaren önskat, räknas med gentemot att 
den helt stryks bort. Hur stark, men även hur ödmjuk en domare är 
som person kommer att ha stor betydelse när domarna sammankallas 
och domarna skall motivera varför de satt sin poäng. Det kan bli 
mycket taktik i bedömningarna om domarna är rädda för att deras 
poäng skall strykas. Med många kontrollerande domargrupper kan 
denna fråga bli än mer viktig. Törs domarna döma så som de uppfattar 
programmen utifrån bedömningsreglementet eller är det faktum att 
man är rädd att ens poäng stryks för ofta, en faktor som påverkar 
bedömningen? Tanken med bedömningar är att skilja de aktiva åt. Om 
poängen inte får skilja sig mer än någon tiondel faller till slut hela den 
idén och man kan fundera vad bedömningarna egentligen är till för. 
Man kan även spekulera i om sporten genom att tillåta större poängdif-
ferenser mellan domarna eventuellt skulle kunnat undvika en del av de 
detaljerade regler som nu förekommer. 

Inom acroski finns inte denna problematik på samma sätt eftersom det 
inte finns några regler för hur mycket mittendomarnas poäng maximalt 
får skilja sig. Där finns endast en rekommendation att det inte bör 
skilja mer än en halv poäng mellan högsta och lägsta domarpoäng 
samtidigt som huvuddomaren inte kan tvinga en domare att förändra 
sin poäng. I acroski har en förändring skett från att domarpoängen fick 
ändras om huvuddomaren sammankallade poängdomarna för diskus-
sion, till att poängen inte får förändras. Tanken med detta var att 
domarna skall kunna stå till svars för sin poäng både gentemot de 
andra domarna och gentemot utövare, tränare och publik. I acroski blir 
situationen därigenom en annan. Risken, eller möjligheten, blir där att 
avvikande poäng kan komma att räknas in i slutpoängen. Att huvud-
domaren inte längre får ändra en satt poäng innebär dock att huvud-
domarens funktion inom acroski nu kan ifrågasättas. Huvuddomaren 
skall kontrollera bedömningarna men har ingen rätt att ingripa även 
om mycket stora poängskillnader förekommer mellan domarna. 
Kanske skulle en gyllene medelväg mellan dessa två ytterligheter, där i 
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ena idrotten domarnas poäng mer eller mindre inte alls får skilja sig åt 
medan det i den andra idrotten i princip skulle kunna bli hur stora 
skillnader som helst mellan domarnas poäng, vara bättre för de tävlan-
de? 

I både acroski och RG använder man sig av s.k. öppna domarsiffror 
vilket innebär att de tävlande, publiken m.fl. får veta vilken domare 
som har givit vilken poäng, oftast via resultatlistan. I RG har kanske 
inte detta så stor betydelse då poäng som avvikit redan är ändrade när 
slutpoängen redovisas och resultatlistor trycks. I acroski där poängen 
däremot inte får ändras, och siffran som syns i resultatlistan också är 
den siffra som domaren har givit, får detta en större betydelse för den 
enskilde domaren. Systemet med öppet redovisade poäng leder till att 
dessa poäng analyseras av de inblandade i idrotten och en domare som 
återkommande ger höga eller låga poäng gentemot andra domare eller 
ger tävlande från sitt eget land fördelar blir lätt ett diskussionsämne. 
Kanske kan man genom det säga att öppna poäng leder till en viss 
allmän utvärdering av poängen. Man skulle kunna tänka sig att man 
har slutna poäng där bara totalsumman visas upp och delsummorna 
aldrig syns för att domarna skall tordas lämna precis de siffror de vill, 
dock skulle det också leda till att det vore lättare att ge partiska poäng 
om dessa poäng aldrig blev offentliga. Slutsatsen blir därför att 
presentera öppna domarsiffror bör vara bättre för reliabiliteten då detta 
blir en informell domarutvärdering som för utövarna i idrotten kan 
vara värd en hel del. En domare som i många tävlingar dömer på ett 
sätt som inte uppskattas blir kanske inte heller så långlivad inom 
idrotten. 

En notering värd att göra är att det inom RG inte finns några gränsvär-
den för hur stora differenserna får vara för det tekniska värdet, dessa 
regler om differenser handlar endast om utförandepoängen.11 Detta 
faktum, tillsammans med det faktum att man inom acroski räknar in 
båda teknikdomarnas poäng i slutpoängen tyder på att man i båda 
idrotterna anser det vara mindre risk för subjektiva bedömningar i den 
tekniska delen jämfört med den artistiska, respektive utförande delen. 

                                                 
11 Sedan 1997 års reglemente i RG finns inte längre några regler för differenserna 
mellan domarnas siffror vad gäller den tekniska delen av poängen. 
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Hemmadomarproblematiken och uttagning av domare 
Något som inte har med en förändring av reglementet att göra och inte 
heller har någon riktig anknytning till reglementet men som trots det 
har stor inverkan vid en diskussion kring reliabiliteten i bedömningar-
na, och därför inte helt kan bortses från i detta sammanhang är den s.k. 
hemmadomarproblematiken. Det faktum att många av domarna inom 
RG är både domare och tränare, medan domare inom acroski oftast 
inte är tränare, innebär att domarnas kontakt med idrotten generellt sett 
är väldigt olika. Nivån på domarnas inblandning inom idrotten kan 
diskuteras utifrån bedömningarnas reliabilitet. Risken för subjektiva 
bedömningar torde öka om domaren och gymnasten står nära varandra, 
och även förhållandet till de andra gymnasterna torde bli annorlunda, 
jämfört med om domaren inte hade någon nära relation med någon av 
gymnasterna. Att domaren som tränare är mycket involverad i pro-
grammets uppbyggnad, musikval osv. ökar även det risken för subjekti-
va bedömningar. Att förändra dessa förhållanden är dock svårt. Skulle 
exempelvis kravet finnas att man inte fick döma sina egna gymnaster, 
eller gymnaster från det egna landet vid internationella tävlingar, är det 
mycket tveksamt om det överhuvudtaget skulle vara möjligt att anordna 
tävlingar inom RG eftersom det troligtvis då skulle uppstå svårigheter 
att finna tillräckligt kvalificerade domare. Inom acroski tycks det största 
domarproblemet istället vara att man anser att domarna inte är tillräck-
ligt insatta i sporten, vilket kanske delvis skulle kunna relateras till det 
tidigare problemet med att domarna är tvungna att döma alla grenar 
inom freestylesporten vare sig de vill eller inte. De intervjuade tycker 
inte att domarna är dåliga men att de bör engagera sig mera i sina jobb 
som domare, titta mer på träning, video och liknande. Domarproble-
matiken handlar i dessa sporter till stor del om nivån på domarens 
inblandning i sporten. Man kräver att domarna skall vara kunniga och 
uppdaterade på sporten men ser det som en risk om de är för involve-
rade. Det finns med andra ord fördelar med att domarna inte är så 
involverade i sporterna som att det finns fördelar med att de är invol-
verade och uppdaterade på sporterna. 

Uttagningsförfarandet av domare till mästerskapstävlingar som VM 
och OS ser olika ut inom idrotterna. Inom acroski utses vid skidför-
bundets internationella möten i förväg vilka domare som skall döma 
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stora mästerskap och dessa domare får inte ha någon relation till åkare 
eller tränare eller några ”blodsband” till åkarna. Inom RG fungerar så 
att varje land som deltar i tävlingen tar med sig en domare till täv-
lingen och väl på plats lottas domarjurys samt kontrolljurys fram. 
Kanske är detta ett resultat av den inblandning som domarna inom RG 
har i idrotten och det skulle annars bli en ohållbar situation om en 
domare, som också var tränare för eller hade en annan nära relation till 
en i tävlingen deltagande gymnast, blev uttagen långt i förväg för att 
döma ett stort mästerskap inom RG. Inte minst skulle situationen för 
gymnasten bli påfrestande. 

Förändringar med syfte att förbättra validiteten 
Inom både acroski och RG har stora förändringar skett vad gäller 
innehållet i idrotterna. I bägge idrotterna har de intervjuade sina 
funderingar om alla dessa förändringar verkligen har varit till den 
fördel för idrotten som de var tänkt att vara. Regelförändringar kan ha 
en avgörande betydelse för sportens karaktär och betydelsen av 
förändringar är därför mycket stor. Att validiteten i bedömningen är 
hög är av avgörande betydelse för att bedömningen skall vara relevant, 
dvs., överensstämma med det som skall vara sportens idé. 

Om bedömningen inriktas på det enkelt mätbara, exempelvis om 
domarna räknade antalet hopp som en gymnast utförde i sitt program 
och alla domare kom fram till samma antal hopp, skulle bedömningen 
anses som mycket reliabel. Dock skulle validiteten i denna bedömning 
vara mycket låg och bedömningen skulle inte spegla vem som utförde 
den bästa prestationen inom RG utifrån vad de intervjuade utövarna 
tränarna och domare anser vara sportens idé. 

Validiteten är således den kanske viktigaste av dessa indikatorer på en 
bra bedömning. Det skall dock tilläggas att man i många fall koncen-
trerar sig mer på att förbättra reliabiliteten i bedömningar i jämförelse 
med att försöka förbättra validiteten i bedömningar (R. Hambleton, 
skriftlig kommunikation, 23 augusti, 1999). 
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Specificeringen av reglementets innehåll 
Att man i bägge idrotter specificerat reglerna för att öka reliabiliteten i 
bedömningarna gav i bägge idrotterna effekter på validiteten som inte 
var odelat positiva. Inom acroski tycks det ha varit en period på cirka 
fem år inom den studerade perioden där innehållet i idrotten 
diskuterades och förändrads extra mycket. Anledningen till detta tycks 
framförallt ha varit att en arbetsgrupp tillsatts för att arbeta för att 
acroski skulle kunna bli en Olympisk gren. I.O.K. hade uttryckt vissa 
funderingar på risken för subjektiva bedömningar och för att idrotten 
skulle ha större chans att ta sig in i den Olympiska familjen förändrades 
bedömningarna så att de skulle bli mer objektiva genom att innehållet i 
programmet specificerades i detalj. Med exakta och precisa regler för 
innehållet skulle risken för subjektiva bedömningar minskas. Detta 
bidrog dock till att åkarnas program blev mer och mer lika varandras 
och i en sport där sportens idé handlar mycket om utstrålning, 
originalitet och show blev dessa förändringar inte helt positiva. De 
intervjuade menade att programmen blev opersonliga och en acroski 
åkare trodde till och med att det var många som slutade med idrotten i 
samband med att dessa regler styrde idrotten för mycket. En tränare 
uttryckte sin frustration över hur man försökt förändra sporten så att den 
skall bli objektiv men samtidigt ”dödat” sporten: 

... okey we never be objective but please let ballet skiing be ballet ski-
ing12... (Johansson, 1998, s.45) 

För att råda bot på de stereotypa program som blev resultatet av det 
styrda reglementet sattes nya diskussioner igång. Diskussionerna hand-
lade nu om hur bedömningssystemet skulle vara utformat för att bedöm-
ningskriterierna inte skulle hindra utövarna att sätta ihop kreativa 
program som var intressanta för både dem inom idrotten och för publi-
ken. Kriterierna kom genom detta att förändras tillbaka till att program-
men inte längre skulle styras alltför mycket. 

                                                 
12 Ballet skiing, eller på svenska skidbalett var det namn sporten hade innan den 
1996 fick namnet acroski. 
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De intervjuade menar att de senare förändringarna var bättre för sporten. 
Det skall dock nämnas att trots att dessa förändringar gjordes har 
sporten ännu inte blivit en OS-gren. 

Även inom RG har reglerna för vad ett program skall innehålla specifi-
cerats och både antalet svårigheter och hur de skall utföras finns beskri-
vet in i minsta detalj. I de olika reglementena har något olika delar 
prioriterats. Tyngdpunkten har förändrats från att ha legat på redskaps-
tekniken och svårigheter med dessa, till att det nu är kroppsrörelser, 
vilket rörelseutslag övningar skall ha och hur många sekunder balanser 
skall utföras, som är det som prioriterats. I det reglemente som gällde 
vid intervjuerna tar, enligt de intervjuade, de obligatoriska övningarna 
sådan tid att utföra att den mesta tiden går till dessa på bekostnad av 
originalitet och personlighet. En tränare menade att programmen blivit 
mycket enkelspåriga och att det handlar väldigt mycket om de obligato-
riska momenten och beskriver innehållet i programmen enligt följande: 

Benet upp framåt, benet upp åt sidan, benet upp bakåt… (Johansson, 
2001, s.28). 

Gymnasternas program blir genom detta väldigt lika varandras program 
och originaliteten i programmen får mindre utrymme. För att visa att 
originalitet, virtuositet, uttrycksfullhet, och risksvårigheter värderas högt 
har man infört ett bonuspoängsystem för att få tillbaka dessa delar in i 
programmen. De intervjuade tycks inte vara helt överens om de regler 
som nu finns utan menar på att det återstår en hel del jobb för att 
reglerna skall spegla vad man anser vara sportens idé. 

50-50 uppdelning 
Förändringen inom de bägge idrotterna, att artistiska och tekniska 
färdigheter inom acroski, och komposition och utförande inom RG skall 
värderas likvärdigt, ses av de intervjuade som en bra förändring. 
Utövarna måste genom detta vara bra på allt, något som ses som 
positivt både för utvecklingen av idrotterna och för de enskilda ut-
övarna. Ingen utövare som är bra endast på vissa delar skall kunna vinna 
då både tekniska och artistiska delar i acroski, såväl som komposition 
och utförande inom RG, krävs för ett bra resultat. 
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Att denna 50-50 uppdelning ses som en bra uppdelning av de intervju-
ade för att mäta det som de anser vara sportens idé innebär att det för 
att bedömningen skall ha en hög validitet också bedöms enligt denna 
50-50 uppdelning. Huruvida denna 50-50 uppdelning mellan de olika 
delarna tillämpas genom det gällande bedömningsreglementet kan dock 
vara svårt att belägga och skulle inte heller vara helt oproblematiskt att 
studera. Skälet till detta är att poängen speglar vad utövarna presterat i 
tävlingar och att fördelningen av poängen kan bero på såväl bedöm-
ningsfel som utformningen av reglementet, som på att utövarna helt 
enkelt är bättre på en viss del. På det sätt som bedömningarna nu sker 
finns det dock en del saker som bör problematiseras i det här samman-
hanget. Exempelvis dras de avdrag som görs i acroski endast från den 
artistiska poängen och inte från teknikpoängen och detta i samband 
med att avdragen höjts torde göra att det finns risk för en snedfördel-
ning med fördel till teknikpoängen. I RG dras avdragen istället från 
totalpoängen. Inom RG finns i alla reglementen en bestämd maxpoäng 
för de olika delarna såväl som en total maxpoäng. I acroski fanns det 
däremot under ett antal år ingen maxpoäng för den tekniska poängen 
och att då kunna värdera de olika bedömningsdelarna likvärdigt mot 
varandra var förståss diskutabelt. Dock fördes det in en maxpoäng 
även för det tekniska värdet 1993. För både det tekniska- och det 
artistiska värdet är nu femton poäng maxpoäng men skalorna för de 
olika delarna ser dock olika ut. Teknikdomarna använder sig av en skala 
på femton poäng medan de artistiska domarnas skala är på fem poäng.13 
Dock är det generellt vedertaget att om en skala varierar mer än en 
annan så är de inte jämförbara utan tyngden kommer då att ligga på den 
skala som tillåter mest variation, i detta fall skalan för den tekniska 
poängen (J. Fremer, personlig kommunikation, 1 september, 1999). 

Då spridningen på den tekniska skalan är större innebär det att vad 
gäller tekniken värderas skillnaderna mellan åkarna mer än vad de gör 
inom den artistiska delen. Det blir tydligt vem som är bättre och vem 
som är sämre vad gäller tekniken medan skillnaderna inte blir lika 
                                                 
13 Slutpoängen för tekniken beräknas på medelvärdet av de två teknikdomarnas 
poäng medan slutpoängen för det artistiska beräknas genom att de tre domarpoäng 
som återstår när den högsta och lägsta av de fem domarnas poäng har strukits, 
adderas. 
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stora vad gäller det artistiska utförandet. Slutsatsen av detta är alltså 
att det trots allt är mer värdefullt att vara bättre än de andra utövarna i 
tekniska än i artistiska färdigheter något som inte stämmer överens 
med de intervjuades åsikter om vad som skall värderas inom idrotten 
eller med regementets 50-50 uppdelning. Kanske skulle det se annor-
lunda ut om alla domarna bedömde efter jämförbara skalor oavsett om 
det var det tekniska eller det artistiska som bedömdes, kanske inte? En 
fundering kring varför det i en och samma idrott, för olika delar i 
bedömningen används olika skalor och olika beräkningssätt, istället 
för samma skalor och beräkningssätt, känns också på sin plats. 

I de fall då två eller flera tävlande i RG har samma slutpoäng får dessa 
gymnaster dela på placeringen medan man i acroski använder sig av 
ett s.k. tie-break system. Tie break system (tie = oavgjort, break = 
bryta) används inom många idrotter för att särskilja idrottare eller lag 
med samma resultat och ofta sker då ett nytt tävlingsmoment efter det 
oavgjorda för att utifrån en ny prestation kunna särskilja utövarna, 
exempelvis ”sudden death14”inom ishockeyn. Inom acroski sker dock 
inget nytt tävlingsmoment för att skilja på utövarna utan man gör 
istället en omräkning av de befintliga siffrorna genom ett annat 
beräkningssätt som innebär att även de siffror som tidigare strukits 
som högsta och lägsta siffror räknas med i bedömningen. Att först 
stryka domarsiffror för att höja reliabiliteten och sedan räkna med 
dessa siffror måste dock ses som en paradox. I praktiken innebär detta 
att alla de domare som bedömt det artistiska värdet, även de domare 
vars poäng tidigare strukits för att de var för avvikande, nu räknas med 
i bedömningen. Detta innebär också att det artistiska värdet är det som 
blir avgörande i en tie-break situation. 

 

                                                 
14 ”Sudden death” eller som uttrycket översätts till svenska, ”första målet vinner”, är 
vad som i exempelvis ishockey är första särskiljningsmomentet vid ett oavgjort 
resultat. Som en andra nivå att i ishockey särskilja lagen om de fortfarande har 
samma resultat är straffslag. 
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Förändringar med annat syfte än reliabilitet och validitet 
Det görs även förändringar som inte har som syfte att förbättra vare sig 
reliabiliteten eller validiteten utan har helt andra orsaker. Exempel på 
sådana förändringar är exempelvis då massmedia, sponsorer eller 
publik har inverkan på att förändringar sker. Dessa förändringar be-
höver inte ha med idrottens idé att göra utan tanken med dessa kan 
vara att locka mer publik, att idrotten bättre skall stämma överens med 
massmedias krav och liknande. Förändringar i reglerna kan också 
göras av säkerhetsskäl för att skador skall undvikas inom idrotten. 
Även dessa förändringar har dock inverkan på reliabiliteten och 
validiteten då i ett större perspektiv alla regelförändringar har inverkan 
på såväl reliabilitet som validitet. 

Med det inflytande som massmedia, sponsorer m.fl. har över idrotten 
idag är det synnerligen viktigt att alla förändringar utvärderas med 
inriktning på vad de långsiktigt betyder för idrotten. Idrotten är idag i 
många fall mycket beroende av dessa olika intressenter för sin utveck-
ling och i vissa fall även för sin överlevnad. Detta innebär att risken 
för att dessa intressenter alltmer kommer att styra vad idrotterna skall 
gå ut på ökar, något som gör det synnerligen viktigt att idrotten och 
dess intressenter arbetar mot gemensamma mål och idéer kring idrot-
tens utveckling. 
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Kapitel 8 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
Här vill jag återknyta till den fråga som ligger till grund för denna 
avhandling, nämligen frågan om det alltid är rätt person som vinner. 
För att kunna avgöra om rätt person vinner krävs att man vet vad det 
innebär att man är bäst inom den specifika idrotten. Utifrån intervju-
svaren och studierna av de regler och regelförändringar inom de 
respektive studerade idrotterna inser man snart att frågan om vem som 
är bäst är en mycket komplex fråga. En fråga som kräver både kunskap 
om idrotten, dess bedömningssystem och den aktuella tävlingen för att 
kunna besvaras. I mina intervjuer har jag genom frågor kring sportens 
idé försökt få svar på vad de inblandade i idrotterna ser som det 
viktigaste egenskaperna i idrotten för att sedan relatera och jämföra det 
med vad som mäts och bedöms inom idrotten. Är det inte så att ”rätt” 
saker bedöms kan ju inte heller ”rätt” person vinna tävlingen. 

En viktig fråga att fundera på i det här sammanhanget blir ”Vad är 
resultatet ett resultat av?” Ett resultat är så mycket mer än bara en viss 
poäng eller ett visst antal mål. Beroende på hur bedömningen eller 
mätningen skett kan olika vinnare koras och resultatet blir genom detta 
förutom ett mått på utövarens prestation också ett mått på hur väl 
reglerna är utformade och på vilken nivå bedömningarna har skett. 
Reliabiliteten och validiteten i de mätningar och bedömningar som 
avgör resultatet är därför en mycket viktig fråga för idrotten. Är det 
verkligen den bäste som vinner och vad är det egentligen som definie-
rar en vinnare inom den specifika idrotten och hur mäts detta på ett 
tillförlitligt sätt? Avhandlingen fokuserar på reliabiliteten och validite-
ten hos regler och bedömningar i acroski och rytmisk gymnastik och 
det visar sig att även om man via regelförändringarna arbetat för att 
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förbättra både reliabilitet och validitet har trots det reliabiliteten och 
validiteten inte alltid självklart förbättrats då dessa förändringar inte 
alltid givit planerat resultat. Sidoeffekter av dessa förändringar har 
ibland påverkat idrottsprestationen på ett sätt som man kanske inte 
tänkt sig. 

För att återgå till frågan om det alltid är rätt person som vinner vill jag 
uppmärksamma de intervjuades uppfattningar. Som svar på frågan om 
de upplevt att fel person, dvs. om en person som de inte tyckt skulle 
vinna dock har vunnit en tävling, svarade alla utom en av de sexton 
intervjupersonerna, att ja, visst hade det hänt att fel person vunnit. Den 
person som inte klart svarade ja på denna fråga reserverade sig och 
menade på att hon inte visste om fel person vunnit men att felbedöm-
ningar däremot sker. Med tanke på den betydelse som idrottsresultaten 
har för dessa idrottare är detta svar inte direkt positivt. De tävlande gör 
många uppoffringar för att befinna sig på denna nivå inom idrotten 
men är samtidigt medvetna att det inte alltid är rätt person som vinner. 
Utifrån de resultat som erhållits i denna avhandling är det alltså 
uppenbart att det inte alltid är rätt person som vinner en tävling i de 
studerade idrotterna. Med tanke på det resonemang som jag förde i 
kapitel 4 angående mätningar och bedömningar i idrotter med annat 
mät- och bedömningssätt tror jag mig kunna dra slutsatsen att det även 
i dessa idrotter händer att ”fel” person vinner en tävling. Med andra 
ord så är detta problem inte något specifikt för bedömningsidrotter 
utan gäller generellt inom idrotten om än i varierande grad. För den 
skull menar jag dock inte att det är vare sig dumt eller orimligt att 
tävla i idrott. Tvärtom så är jag mycket för tävlingsidrotten, men jag 
vill belysa detta problem och att det är viktigt att man jobbar med att 
ständigt utvärdera och förbättra idrottens mätningar och bedömningar. 
Troligtvis, eller kanske skall jag säga, förhoppningsvis, är det dock 
oftast ”rätt” person som står överst på prispallen i de flesta tävlingar. 

Jag hoppas att denna avhandling har väckt ett intresse för frågan om 
betydelsen av kvalitén på mätningarna och bedömningarna inom 
idrotten. Med ökad medvetenhet om och ifrågasättande av saker som 
domarfördelning, poängfördelning, subjektivitet, objektivitet och lik-
nande kan bedömningarna göras så rättvisa som möjligt till förmån för 
utövarna i olika idrotter som satsar timmar och åter timmar till träning 
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och förberedelser för tävlingar. Förhoppningen är alltså att avhand-
lingen skall bidra till att öka intresset kring regler, och de mät- och 
bedömningssätt som finns inom idrotten, så att dessa ständigt utvärde-
ras och utvecklas till förmån för såväl de tävlande inom idrotten, som 
för åskådarna och idrotten i sig. Förhoppningen är också att diskussio-
ner om mätningar och bedömningar och tankar kring detta, blir mer 
gränslösa och de olika idrotterna kan ta steget utanför sin egen idrott 
för att lösa problem och fundera på utvecklingen av sin idrott. 
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NY FORSKNING, ELLER - VAD ÄR NÄSTA STEG? 
Området idrottens mätningar och bedömningar är ännu inte så väl 
studerat men jag hoppas att intresset för området kommer att öka i 
framtiden. Jag har studerat två bedömningsidrotter men även i idrotter 
som bedöms på annat sätt än utifrån bedömning av domare finns 
många viktiga frågor att diskutera. Framförallt är frågan kring vilken 
effekt nya regler har för en idrott viktigt att diskutera, då regler idag 
många gånger kommer till för andra behov än idrottens egna. Sponso-
rer och massmedia ställer exempelvis krav på idrotterna som gör att de 
måste förändras och det blir viktigt att analysera innebörden i dessa 
förändringar. 

Acroski och Rytmisk Gymnastik 
En hel del frågor kring bedömningarna i acroski och RG har väckts 
under tillkomsten av denna avhandling. Det skulle exempelvis vara 
intressant att titta på relationen mellan de olika delarna av bedöm-
ningarna i de respektive sporterna, dvs. huruvida den 50-50 uppdel-
ning som finns i reglementet också tillämpas i de bedömningar som 
görs. Hemmadomarproblematiken, dvs. det faktum att domarna i RG i 
många fall har en nära relation till de gymnaster de bedömer är också 
något som skulle vara intressant att titta närmare på. Användandet av 
olika nivåer av domarjurys i RG ser jag också som ett intressant 
fenomen som jag gärna skulle studera lite mer ingående. Vilka effekter 
har dessa olika nivåer av domarjurys på bedömningarna? Hur ofta har 
det hänt, och vilka var i dessa fall orsakerna, till att en domarjury 
under en pågående tävling plockat ut en dömande domare och ersatt 
denna med en annan domare? Vilka effekter kan detta tänkas ha på 
bedömningarna i allmänhet? Hur många gånger domarna sammankal-
las i RG, och hur många gånger baspoängen används under en tävling, 
skulle också vara intressant att studera. Sammankallas domarna så ofta 
som det tycks enligt intervjusvaren finns det kanske något problem i 
bedömningsreglementet. Om anledningen till att domarna samman-
kallas beror på att domarna helt enkelt har olika syn på RG, att de tolkar 
reglementet olika, eller att de medvetet försöker ge en högre alternativt 
lägre poäng till en gymnast, eller att reglementet helt enkelt är svårt att 
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tolka och bedöma utifrån, eller om det beror på något helt annat vore 
intressant att försöka ta reda på. Om domarna sammankallas ofta ser 
jag det som en indikation på att något inte står rätt till men om det 
beror på domarna eller på bedömningsreglementet återstår dock att 
utreda. I acroski har en s.k. APL införts i bedömningssystemet och det 
innebär att domarna nu vet vilka trick som kommer att utföras i 
programmet. Vilken betydelse detta har för bedömningarna skulle 
också det vara intressant att studera lite mer ingående. 

Idrotter utan regler 
Inom ungdomskulturen tycks en ny trend, med sporter mer eller 
mindre utan regelsystem, vinna ett allt större intresse. Vare sig dessa 
aktiviteter skall definieras som idrotter eller inte är populariteten 
växande och de lockar till sig allt fler utövare. Skateboard samt ”Big 
Air”15 för skid- och snowboard åkare är exempel på sådana aktiviteter 
där tävlingar genomförs utan exakt definierade regelsystem. Inom 
exempelvis Big Air tävlar man i att med skidor hoppa och göra olika 
trick från ett snöhopp. Hoppen bedöms av fem bedömare som är 
duktiga skidåkare och/eller hoppare, men som inte har någon formell 
domarutbildning. Domarna kan exempelvis bestå av en hoppare som 
normalt skulle varit med i tävlingen men för tillfället är skadad, eller 
en hoppare som just slutat tävla eller av någon annan anledning är nära 

                                                 
15 Big Air, eller Big Jump, som är ett annat namn på denna företeelse, kan beskrivas 
som en kombination av freestyleskidåkningens hoppgren och skateboardåkarnas 
trickåkning. Inom freestyleskidåkningen har man länge gjort spektakulära hopp från 
små och stora snöhopp och det som nu kallas Big Air kan beskrivas som en ny 
hoppgren. Den uppstod då snowboardåkare tog skateboardåkarnas trick till snön och 
där utvecklade en ny hoppstil, denna hoppstil spridde sig sedan även till skidåkare 
och snowbladeåkare (snowblades = mycket korta skidor). Trick som utförs i Big Air 
är exempelvis ”grabs” av olika slag, dvs man tar tag i brädan/skidan när man hoppar, 
avhopp och landningar baklänges samt rotationer i olika plan ofta i kombination med 
korsade skidor eller ”grabs” (R. Howard, personlig kommunikation, 28 oktober, 
2000). 
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vän med en eller flera av de tävlande. Det ”coolaste” hoppet vinner 
och vilka kriterier som krävs för att vinna kan variera från tävling till 
tävling beroende på vem det är som bedömer och vilka hopp som 
utförs. 

Utifrån samtal jag haft med aktiva inom denna gren framgår att det 
inte ses som något problem att domarna inte är formellt utbildade utan 
att deras kunskap som skidåkare och/eller hoppare, gör att de ser vad 
som är svårt och vad som är lätt och vilket hopp som skall vinna. Det 
framhålls till och med som en fördel för bedömningarna att reglerna 
inte är strukturerade. Att ett hopp som är vinnande i en tävling inte alls 
ger någon garanti för att det kommer att värderas högt i en annan 
tävling ser man inte som något negativt. Tanken är att man inte skall 
styra de inblandades färdigheter i en riktning utan att man vill ha en 
ständig utveckling av hoppen. Det internationella skidförbundet 
(F.I.S.) försöker nu organisera denna och liknande grenar i sin regi och 
kommer då troligtvis att föra in mer regler för såväl domarkriterier 
som säkerhetsregler. Att detta sker ser dock de nu tävlande i denna 
gren inte positivt på då det är rädda att denna organisering av sporten 
skall leda till att sportens utveckling stagnerar då regelsystemet 
kommer att bli alltför styrande. 

Att dessa aktiviteter, som går tvärtemot de traditionella idrotterna där 
regler utvecklats för att mätningarna och bedömningarna skall garante-
ra så lika villkor som möjligt till de tävlande, är så populära är ett 
intressant faktum. I och med den växande populariteten hos ungdomar, 
men även hos massmedia och sponsorer, har prissummorna i många 
av dessa tävlingar ökat enormt och vad som kommer att hända med 
dessa aktiviteter i framtiden skulle vara ett intressant fält att studera. 
Kommer de tävlande även i fortsättningen att vara tillfredställda med 
att inte veta vilka kriterier som gäller vid val av vinnare i tävlingarna? 
Kommer svårigheterna i de hopp som utförs, och därmed riskerna för 
olyckor, att öka så att man är tvungen att införa säkerhetsregler, eller 
regler för att reglera vilka övningar som skall tillåtas? Eller kommer 
dessa aktiviteter att fortsätta att vara populära med regelfriheten som 
sin främsta styrka? Som framkommit i de studerade idrotterna acroski 
och RG har reglerna och bedömningarna under vissa perioder inverkat 
negativt på idrottens innehåll och utveckling. Kanske är dock det nya 
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tankesätt, innebärande ett motstånd mot regler och styrning, som 
presenteras i dessa nya ”aktiviteter” något som dock kommer att 
innebära att dessa ”aktiviteter” utvecklas i överensstämmelse med det 
som jag tidigare i denna studie kallat sportens idé, dvs. det innehåll 
som de inblandade i sporten vill att sporten skall ha men som inte visat 
sig helt lätt att uppnå i andra idrotter. 

Kriterier för urval och dess reliabilitet och validitet 
Det finns många områden inom idrotten där mätningar och bedöm-
ningar är avgörande för en idrottares framtid. Resultaten är viktiga 
men också hur dessa resultat används och som ett annat intressant 
forskningsområde ser jag alla de urval som sker inom idrotten. Exem-
pelvis urval till landslag, OS-trupper och liknande såväl som urvalet 
av de idrottare som tilldelas stöd från Svenska olympiska kommittén 
(S.O.K.) och liknande. Andra sammanhang där urval sker i idrotten är 
hur I.O.K. väljer ut ”nya” idrotter att ingå i de Olympiska spelen, och 
hur de väljer ut vilka orter som skall tilldelas de Olympiska spelen. 
Vad dessa urval baseras på skulle vara mycket intressant att studera. 
Både vilka kriterier som ligger till grund för dessa urval samt hur 
dessa kriterier används blir i en sådan studie viktiga frågor. 
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SUMMARY 

Background and purpose 

In the field of sports the results are of great importance. The results are 
the essence in competitive sports, and success or failure can change 
life overnight for elite athletes. Many times the difference between 
winning and loosing can be very marginal, looking at the time or 
points difference but still the result will have a big impact. To finish 
second, even if it's an Olympic game, can be felt like a failure for the 
athlete. Following citation shows an example of this through the 
feelings of the rhythmical gymnast, Oksana Skaldina, during the 1992 
Olympics: 

Winning the bronze medal instead of the gold seemed like a catastro-
phe to me, a collapse of all my hopes and planes. (Catalano, R. 1999). 

In the light of this the quality of the measurements and the judgements 
in sports are an extremely important issue. What does these results 
really stand for? What is measured and judged and how good are those 
measurements and judgements? From a scientific perspective, evalua-
tion of measurements is often determined by reliability and validity. 
Reliability as the consistency, and stability in the measurement, and 
validity as how relevant the measurement is. With the big importance 
of the results in competitive sports today it’s both important and 
interesting to look at the reliability and validity of the measurements 
and judgements in sports. The reliability problem is often seen and 
discussed in so called judging sports, sports where judges are deciding 
the outcome of the competition. Reliability in judging sports means 
that the different judges come up with exactly the same results inde-
pendent from the other judges. The reliability depends partly on the 
ability of the judge to interpret the rules and, partly on the ability to 
make correct judgements based on these rules. In sports, where 
different judges are judging one performance, there are often rules for 
how much the points from the different judges are allowed to differ, 
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and the most extreme points are also often cancelled. This will reduce 
the risk a mistake from a judge or a conscious high or low point from 
a judge gives too much impact on the scores, and add to a higher 
reliability. The judge's points are based on rules, which are significant 
in deciding the reliability of the judgements. High reliability is neces-
sary but not enough to secure that the measurements have high quality. 
To reach a measurement or judgement with high quality not only 
reliability but also the validity has to be high. Validity is concerned 
with the question whether the right things are judged. Validity infor-
mation gives an indication of how well a test measures what it is 
supposed to measure. There is also dependence between reliability and 
validity. 

In this licentiate dissertation the main purpose was to study measure-
ments and judgements in sport from a reliability and validity perspec-
tive and the dissertation consists of two separate reports and one 
summary report. In the two reports the two judging sports, the freesty-
le ski discipline acroski and the gymnastic discipline rhythmic gym-
nastics (RG), was studied and in the summary report the results from 
those two reports are discussed together with measurement problems 
in sports not measured only by judges evaluations. 

In the acroski and RG reports the purpose was to understand what 
people involved in the sports considered the “idea of the sport” and 
how they felt about the rule system and judgments being done. Did 
they feel the “right” and accurate things were being measured and 
judged and how reliable where the judgements from their point of 
view? The purpose was also to study the rule and judging systems and 
the changes in those systems together with the reasons for those 
changes. Were those changes done because of insufficient reliability in 
the rule systems or because of insufficient validity or were there other 
reasons for rule changes? 
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Method 
To obtain information about how involved people in the sports percei-
ved the rule system and the judgments, individual one-hour interviews 
were made with two judges, two coaches, and four elite athletes from 
each of the sports acroski and RG. All interviewed people had very 
long experience of their sports on the elite level. 

The rule systems and judging manuals and the changes in those during 
1986-1998 in acroski and during 1983-1997 in RG16 were studied, 
together with meeting protocols and historical documents. Discussions 
with people working for the respective federations did also take place. 

Results 
In both of these sports the judging system and the content in the rules 
have gone through many changes. The quick evolution of these sports 
seemed to be the main reason for these changes but also other factors 
where of vital importance. 
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16 The studied judging manuals in RG were from 1983, 1989, 1993 and 1997. In 
acroski new rulebooks and judging manuals are published every year but since the 
first World Championship was organized 1986 and that could be counted as a “new 
start” for the sport, the acroski study, originated from that year. 
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In both these sports the goal were to get as objective judgements as 
possible but in the efforts to get high objectivity, it seemed like a 
negative effect on the validity of the sport often occurred. Objectivity 
in the judgements demanded clearly defined rules but when the rules 
got too specified there seemed to be a tendency that all performances 
turned out very similar and the originality of the performances decrea-
sed. 

Rule changes in sports are done from different reasons and as an 
example concerning the above discussions the rules in acroski was 
changed in the efforts for acroski to become an Olympic sport. It was 
known that the International Olympic Committee, (I.O.C.) where 
concerned about judging sports because of the risks for subjective 
judging. As a consequence the rules in acroski was changed to make 
the judgements as objective as possible. Maybe the reliability in the 
sport was increased but it was felt it was done at the expense of the 
validity in the judgements. The rules were changed to be very speci-
fied and in every detail deciding the content of the acro skiers pro-
grams. According to the interviews that resulted in stereotype per-
formances and the sport lost its basic idea when the originality and 
freedom in the performances no longer was there. A citation from a 
coach describes what many of the people in acroski were feeling: 

... okay we never be objective but please let ballet skiing be ballet 
skiing17... (Johansson, 1998, p.45). 

Since it was felt the new rules where not in accordance with the idea of 
the sport, they after a while were changed again, this time back towards 
being less specified and with a lower number of obligatory tricks in the 
programs. This shows the reliability and validity interact with each 
other, if the wrong things are measured or judged it doesn't matter if the 

                                                 
17 Ballet skiing was the name acro skiing had before it in 1996 changed to be acroski.  
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reliability is perfect, the quality of the measurement is still not good. In 
judging sports one of the main problems seemed to be to find a balance 
to judge the sport with as high reliability as possible without it affecting 
the validity in a negative matter. 

Sports where goal, time etc., are the deciding factor of the results 
might have some other problems than the above sports. To measure 
time in hundreds of a second for an alpine skier, where the snow 
conditions are changing a lot throughout the race and the best skiers 
are in the first starting group to get the best conditions, is interesting. 
In which other test are the best people given the best circumstances? It 
would be similar to give the easiest test to the best students. New 
measuring techniques and their possibilities for precise measurements 
also brings forward the question of how to round off the scores. How 
little or how big difference between the athletes is justifiable in the 
determination of a winner? In situations where the result earlier would 
have been tied it is now possible to decide a winner due to more 
precise measurements. Results based on measurements are also partly 
depending on a person’s ability to read the instruments, and with 
photo finishes the winner is by a great part decided by a judgment. In 
sports where records are measured in hundreds of a second it is 
extremely important that everyone are competing on an equal length of 
distance. That sounds like an obvious fact but after a second thought, 
it’s easy to realize that is not so obvious. Not all swimming pools and 
running tracks in the world can be exactly the same length and the 
international federations have regulations for how much they maxi-
mum are allowed to differ. Still very small length differences can be of 
big importance in the determination of a record. 

Even in sports where the numbers of goals determine the winner it 
could be questioned if the “right” team always wins. Many times the 
loosing team feels they are the best team because they played the most 
offensive and the most technical game and had the best chances. The 
goals in those sports are not either counted as goals before the referee 
has approved them, which means that the judge or the referee has big 
impact on the results. 
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Some reflections 
The results in sports are so much more than just a certain score, a 
number of goals, or points and to determine whom the right winner is 
demands knowledge of the sport as well as knowledge about the rule 
and judging systems together with knowledge about the performance 
itself. Questions about the “idea of the sport”, and the preferred 
content in the sport, were asked to involved persons in the sports 
acroski and RG. Those answers where then compared with the actual 
rules in the sports. If the “right” things are not being measured the 
“right” person cannot win. Depending on how the content of the rules, 
how they are interpreted and how the judgement is performed, diffe-
rent performances can win. 

According to the interviews it sometimes happened in both acroski 
and RG that the “wrong” person were winning a competition. In 
regard with the measuring and judging problems even in sports where 
the results are not mainly depending on a judge, it’s likely to believe 
the “wrong” person sometimes wins even in those sports. In a world 
where the results in sports has the impact and importance it now has 
with a lot of money and the athletes future to a great deal depending 
on the results, there is a responsibility for every sport to work to make 
sure their measurements and judgements have good quality. Hopefully 
this report has elucidated reliability and validity problems in the 
measurements and judgements of sports. To look at other similar 
sports and learn how they have dealt with problems in their sport, to 
discuss between sports what has been done concerning the rules and 
judging manuals, judging problems etc., can help all sports develop 
and I hope this report will raise an interest for those questions for the 
benefit of the athletes and the sports. 
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ABSTRACT 
 
In the field of sports results are of great importance. Results are the 
essence in competitive sports, and success or failure can change life 
overnight for elite athletes. This means that the quality of the 
measurements and judgements is an extremely important issue. The 
purpose of this report was to elucidate problems related to the validity 
and reliability of judgements in the freestyle skiing discipline, acroski. 
Reliability in the sense that different judges come up with exactly the 
same result for a certain freestyle skier, and, validity in the sense that 
the judgements, and the rules for the judgements are in accordance 
with the idea of the sport. Reliability in acroski depends partly on the 
ability of the judge to interpret the rules and, partly on the ability to 
make correct judgements based on these rules. Validity is concerned 
with the question whether the right things are judged. There is also 
dependence between reliability and validity. Individual, one-hour 
interviews were made with two judges, two coaches and four elite 
athletes. They came from four different countries and they all had a 
very long experience of acroski on the elite level. The information 
obtained from these interviews, together with the information about 
rules and changes in the rules over the years, were used as a basis for 
inferences about reliability and validity of the judgements in acroski. 
The main result of this study is that both the judging system and the 
content in the rules have gone through many changes during the past 
ten years and the conclusion is that the reliability as well as the 
validity of the judgements have increased. 
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INLEDNING  
 
Inom tävlingsidrotten är resultaten av mycket avgörande betydelse. 
Dessa resultat består av mätningar och bedömningar av olika slag, och 
kanske skulle man kanske t.o.m. kunna säga att det är dessa mätningar 
och bedömningar som är idrottens kärna, åtminstone för den del av 
idrotten som handlar om tävlingar och matcher av olika slag. Följande 
uttalande från den sägenomspunne tränaren Georg Allen säger mycket 
om elitidrotten idag: 

 
 Winning is living...Every time you win you´re reborn; 

when you loose, you die a little. 
 
Fokuseringen på resultaten i elitidrotten är enorm, att segra är det 
viktiga. Att komma tvåa även om det är ett världsmästerskap, kan ibland 
upplevas som ett misslyckande. Den ökade kravnivån inom idrotten 
innebär hård träning och uppoffringar av många slag för att nå toppen, 
vilket tillsammans med kommersialiseringen inom idrotten med yttre 
belöningar i form av pengar och liknande samt massmedias 
uppmärksamhet, förstärker betydelsen av framgång. Succé eller fiasko 
kan förändra en idrottares liv över en natt. I skenet av detta blir 
mätningens kvalité mycket viktig. Är det den bäste utövaren som 
vinner? Är resultaten rättvisa, och hur ser man inom idrotten på sina 
mätningar och bedömningar? Mäter man alltid det man avser att mäta? 
Är det bästa laget alltid det lag som har gjort flest mål? Är 
bedömningsidrotter orättvisare bara för att den mänskliga faktorn har 
avgörande betydelse för resultatet? Är alla löparbanor och 
simbassänger exakt lika långa världen över, är dom inte det är ju ett 
världsrekord mätt i hundradelssekunder inte så mycket värt? 
 
Mät-och bedömningsproblem finns inom i princip alla idrotter. I fotboll 
råder det t.ex. sällan något tvivel om vem som har vunnit matchen när 
slutsignalen ljuder, men däremot inträffar det tämligen ofta att det råder 
tvivel om vilket som var det bästa laget, nästan oberoende av utgången 
av matchen. Inte sällan konstateras att det förlorande laget spelade 
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bättre, trots färre mål. I s.k. bedömningssporter förs ofta diskussioner 
om utövarnas tidigare resultat, deras erhållna rykte, namn osv. har 
inverkan på bedömningarna. I alpin skidåkning har snöförhållanden, och 
hur dessa förändras under tävlingens gång, stor betydelse när resultaten 
mäts i hundradelar. Dessa och andra problem tyder på att idrottens mät- 
och bedömningskriterier kanske inte alltid helt oproblematiskt återger 
det som sporten går ut på, och att dessa mätningar och bedömningar 
kanske inte är så självklara som de vid ett ytligt betraktande kan tyckas 
vara. Kan man kanske till och med gå så långt som att hävda att 
idrotten definieras via sina mätningar? 
 
Vid värdering av en mätnings kvalitet ur ett vetenskapligt perspektiv 
använder man sig framförallt av två mätteoretiska begrepp; reliabilitet 
och validitet. Uttryckt i mera vardagliga termer är tillförlitlighet en 
synonym till reliabilitet och relevans en synonym till validitet. Inom 
idrott är reliabilitetsproblemet tydligast i de s.k. bedömningsidrotterna, 
t.ex. gymnastik och konståkning. Vid bedömningar inom dessa idrotter 
har den mänskliga faktorn stor betydelse och för att bemästra detta 
problem använder man sig av flera domare för att kunna stryka extrema 
bedömningar och genom detta få en bättre tillförlitlighet. Även i sporter 
som ishockey och fotboll finns detta problem. I dessa sporter är dock 
problemet mer dolt eftersom man där endast har en domare med 
huvudansvar för bedömningarna. Genom detta uppenbaras inte 
problemet med tillförlitlighet på samma sätt som i be-
dömningsidrotterna. Skulle man använda sig av fler domare skulle till-
förlitlighetsproblemet förmodligen uppenbara sig även i dessa sporter. 
Genom att titta på validiteten, det andra centrala mätbegreppet, tar man 
reda på om de mätningar och bedömningar man gör verkligen mäter det 
man vill mäta. Är det fotbollslag som gjort flest mål alltid det bästa 
laget? Varför är det inte alltid den som vinner flest bollar i en 
tennismatch som vinner matchen? Mäter man alltid det man vill mäta 
eller är det något annat som mäts? Validiteten handlar alltså om frågan 
huruvida mätningarna, och reglerna för mätningarnas genomförande, ger 
resultat som överensstämmer med sportens idé? Ett annat sätt att 
uttrycka detta är således att fråga om mätningarna är relevanta? 
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Dessa tankar och funderingar intresserade mig att titta lite närmare på 
idrottens mätningar och bedömningar, ett område som tycks vara relativt 
outforskat. Visserligen uppmärksammas att det förekommer problem 
med bedömningarna, men oftast är det då reliabilitetsproblemet som står 
i fokus, mer sällan diskuteras mätningarnas innebörd, dvs. 
validitetsproblemet. Vissa idrotter mäts kvantitativt, man räknar antal 
mål, poäng osv. men också kvalitativa mätningar finns i s.k. 
bedömningsidrotter där prestationerna värderas och bedöms efter 
förutbestämda regler. Finns det överhuvudtaget rättvisa idrotter kan man 
fråga sig, och är vissa idrotter mer rättvisa än andra? 
 
Med ovanstående tankar och funderingar som bakgrund får idrottens 
mätningar och bedömningar en annan innebörd än vad man kanske först 
ger dem. Idrotten är en konstruktion, det finns ingen entydig innebörd i 
att prestera utan man kanske istället skulle säga att idrotten är något 
relativt som i ett givet sammanhang ger prestationen ett innehåll. Att 
titta på mätningar och bedömningar blir därför ett intressant men relativt 
outforskat område att studera. Ett forskningsområde som 
förhoppningsvis skulle kunna bidra till utveckling av olika idrotter. Vad 
finns det för likheter och skillnader mellan olika idrotters bedömningar? 
Går det att använda, och använder man sig av, erfarenheter från andra 
idrotter när man utvecklar bedömningen i den egna idrotten? Vilka 
problem finns och hur försöker man lösa dessa? 
 
I denna studie har en bedömningsidrott, freestylegrenen acroski, 
studerats. Med hjälp av intervjuer med tränare, utövare och domare 
inom denna idrott har ansatsen varit att få en bild av de inblandades 
uppfattning om sin idrott samt att få underlag för en diskussion om 
tillförlitligheten och relevansen i de bedömningar som görs inom denna 
idrott. Utifrån regelböcker och mötesprotokoll studeras vidare de 
regelförändringar som skett samt orsaker till dessa. Rapporten fokuserar 
på de centrala begreppen reliabilitet och validitet. 
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SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNINGAR  
 
Det övergripande syftet är att belysa reliabilitets- och validitetspro-
blemen inom idrotten acroski. Detta skall studeras mer konkret utifrån 
frågeställningarna: 
 
- Att ta reda på vad inblandade i sporten anser vara sportens idé och 

vad de anser om bedömningarna inom sporten. Är det rätt saker som 
bedöms? 

 
- Att ta reda på om de mätningar och bedömningar som görs anses 

som tillförlitliga av de inblandade. 
 
- Att ta reda på vilka eventuella bedömningsproblem som existerar 

inom idrotten och hur man försöker komma tillrätta med dessa 
problem. 

 
- Att spegla vilka förändringar som skett inom sporten och huruvida 

dessa är relaterade till regelsystemet. Sker förändringar i reglerna 
p.g.a. bristande validitet eller bristande reliabilitet, eller är orsakerna 
till regelförändringar någon helt annan? 

 
 

INPLACERING AV PROBLEMET I ETT 
VETENSKAPLIGT FÄLT 
 

Tidigare forskning 
 
Som en indikation på betydelsen att belysa tillförlitlighets- och 
relevansaspekterna i idrott kan framhållas att litteraturen kring 
relevansfrågan är tämligen begränsad. Vissa undantag finns dock 
(Steensaasen, 1969; Wirdheim, 1986; Grimwall, 1987; Andersson, 
Bergkvist, Johansson, Svahn, 1988; Wedman, Andersson, Bergkvist, 
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Johansson, Svahn, 1988; Johansson, Wedman, 1992). Studier som 
finns är företrädesvis studier av tillförlitligheten i mätningarna, och då 
med tonvikt på bedömningsidrotter. Validitetsproblematiken tycks 
dock mer sällan diskuteras. I tidskriften Research Quarterly for 
Exercise and Sport återfinns ibland artiklar om mät- och metodfrågor 
inom idrotten, dock oftast med inriktning mot tillförlitlighetsfrågan 
(reliabilitet) och ytterst sällan med ett innehåll och en inriktning som 
innefattar en problematisering av mätningens relevans (validitet). 
Eftersom det inte finns så mycket skrivet inom detta område är det 
svårt att säga att, eller hur mycket, min forskning kan tillföra tidigare 
forskning. 
 

Valet av idrott och min förförståelse 
 
Valet av idrottsgren förhöll sig naturligt då jag var intresserad av att 
studera en s.k. bedömningsidrott och tidigare i en rapport (Johansson, 
Wedman 1991) ytligt diskuterat idrotten acroski. En annan avgörande 
faktor för valet var min egen involvering i sporten vilket innebär ett stort 
intresse för den, kunskap om och kontakter inom idrotten. Sedan åtta år 
tillbaka har jag aktivt utövat sporten och tävlar på högsta internationella 
nivå vilket innebär att jag är väl insatt i sporten och dess regler och 
bedömningar. Mitt kontaktnät inom sporten är också brett. Förutom som 
aktiv i sporten är jag också en av sex representanter1 i en internationell 
åkarkommitté med uppgift att representera de aktivas synpunkter och 

                                                 
1Denna internationella åkarkommittée startades 1995 på canadensaren John Smarts 

initiativ. Representanterna i kommittéen är framröstade av de tävlande i freestyle 
världscupen och mandatperioden är två år. Kommittéen består av två representanter 
för varje gren och representeras under denna period som gäller t.o.m. säsongen 
97/98 av mig, Annika Johansson och amerikanen Justin Holland för acroski, av 
tyska Tatjana Mittermayer och canadensiska John Smart för puckelpist och i hopp 
av australiensiskan Kirstie Marshall och amerikanen Trace Worthington. 
Ordförande i kommittéen är John Smart som också representerar åkarkommittéen 
på F.I.S. möten. För att finansiera resor och uppehälle vid dessa möten betalar 
världscupens åkare varje år en summa pengar till kommittén, de senaste åren har 
denna summa varit 30 US � (ca 230 Skr) per person. 
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idéer till F.I.S.2 samt att vara F.I.S. språkrör tillbaka till åkarna. Jag var 
tidigare också åkarrepresentant inom Sverige med samma uppgift fastän 
mellan Svenska skidförbundet och freestyleåkarna i Sverige. Att vara 
väl insatt inom det ämne man skall studera är på många sätt bra då man 
både har en bakgrund att relatera ny kunskap till och även praktisk 
kännedom om det fält man skall studera redan innan man börjar studera 
området. Förförståelsen gör att man bär med sig en kunskap om området 
när man går in i forskningen som kan vara till hjälp att förstå, relatera 
och se nya dimensioner i de fakta man får fram. Det finns dock också en 
stor risk med att vara alltför insatt, det är lätt hänt att man inte lyssnar 
ordentligt och går miste om värdefull information. Exempelvis talar 
Gadamer (1979) om förståelsehorisonter, dvs. inom den helhet vilken vi 
betraktar saker, samt om sammansmältning av horisonter. Gadamer 
menar att man går in i den andres "förståelse-horisont" och medför sin 
egen, man ser den andre utifrån ett vidare perspektiv än tidigare. Han 
menar att man ser och förstår att den andre är annorlunda samtidigt som 
man också får en vidgad syn på sig själv. Ricoeur (1988) ser detta som 
en metaforisk assimileringsprocess i vilken både identitet och skillnad 
ingår. Genom min inblandning i sporten  känner jag alla de intervjuade 
väl vilket kan vara en risk i intervjusituationen, men det finns också 
positiva aspekter på att vara väl insatt i idrotten och min mening är att 
jag genom att vara insatt kan utgå från ett vidare perspektiv och få en 
annan helhetsbild än vad jag skulle ha fått om jag inte varit så insatt i 
sporten. Att min förförståelse och den bild jag har av de olika 
personerna skulle kunna påverka mitt sätt att lyssna och förstå deras bild 
av sporten var jag medveten om och vid intervjuernas utförande försökte 
jag därför lyssna och ställa följdfrågor så objektivt som möjligt. Jag 
upplevde dock den förförståelse jag har som mer positiv än negativ vid 
dessa intervjuer. De intervjuade och jag befinner oss på en jämlik nivå 
och pratar samma språk (samma idrottsspråk) vilket underlättade 
intervjuerna. 
 

                                                 
2 International Ski Federation, dvs. Internationella Skidförbundet.  



 

 

 

8 
 

Vetenskaplig tradition 
 
Även om min avsikt inte var att göra en studie utifrån en hermeneutisk 
utgångspunkt så finns det en del kopplingar mellan mitt tankesätt och 
det hermeneutiska. Nyckelord inom hermeneutiken är tolkning och 
förståelse, där tanken att förståelsen öppnar en ny värld och att 
människan är en tolkande varelse är grundbegrepp. "Reflekterande 
förståelse" är ett centralt begrepp i hermeneutiken som innebär att 
förståelsen hela tiden omprövar sig och med omtolkningar riktar sig 
framåt från nuet och att det hela tiden är möjligt med nya omtolkningar. 
Detta är något som jag tillämpat när jag med hjälp av min förförståelse 
försöker att se nya dimensioner av det som jag redan känner till. Jag 
försöker förstå på ett nytt sätt genom att lyssna på de intervjuades tankar 
och funderingar. Generaliserbarheten är ett annat viktigt begrepp i 
hermeneutiken som också känns viktigt för mig. Kopplingar skulle 
också kunna göras till Bourdieus fält, praktiker och förändringsteorier. 
För mig är det dock problemet som är i fokus, dvs. vad handlar 
egentligen idrottens mätningar och bedömningar, som är så avgörande 
för så många personer, egentligen om? 
 
 

METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

Validitetsproblematiken 
 
För att resultaten i rapporten skall vara verklighetsanknutna och spegla 
de tankar och uppfattningar de intervjuade har krävs att validiteten är 
hög, dvs. att man verkligen studerar det man önskar få information om. 
Intervju data, dvs. svaren på intervjufrågorna är beroende på de frågor 
som ställts, hur frågorna uppfattats av de intervjuade, av förmågan hos 
den som intervjuar att ställa frågorna samt att om missförstånd uppstår, 
kunna leda in den intervjuade på rätt spår med hjälp av följdfrågor utan 
att för den skull påverka den intervjuade på något sätt. Min uppfattning 
är att de intervjuade förstod frågorna och att svaren var ärliga. Att de 
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intervjuade utövarna är konkurrenter till mig tror jag inte har påverkat 
svaren på frågorna då stämningen inom acroski är mycket öppen och 
positiv. Att någon av de intervjuade skulle undanhålla information eller 
på något sätt utelämna information tror jag inte heller skedde. 
 
Intervjun innehöll inte några riktigt känsliga frågor även om några av 
frågorna kring domarnas roll kanske kan ligga på gränsen till att vara lite 
känsliga. Innehållet i frågorna är av största betydelse för att validiteten i 
studien skall vara hög. Frågorna i denna studie är strukturerade i olika 
frågeområden som bedömdes relevanta för området. Positivt med 
uppdelningen i frågeområden har också varit att den givit resultaten en 
struktur och en hanterbarhet som har förenklat sammanställningen.  
 
Tre av intervjuerna skedde på engelska, p.g.a. detta kan språket inverka 
på validiteten och på reliabiliteten i intervjuerna då det alltid finns en 
risk vid översättningar och olika modersmål hos den intervjuade och 
intervjupersonen. Vid intervjuerna kunde dock språkliga missförstånd 
redas ut. Att jag spelade in intervjuerna på band var mycket bra då det är 
viktigt att kunna gå tillbaka och lyssna och analysera flera gånger. 
 
En fråga som dock var lite problematisk, dvs. var lite svår att få de 
intervjuade att svara på, utifrån vad de själva tycker och tänker, utan att 
blanda in det mätsystem som är det nu gällande, var frågan om sportens 
idé. Det kan tyckas att det bästa vore att ställa frågan direkt men det har i 
mina tidigare undersökningar (Andersson, Bergkvist, Johansson & 
Svahn. 1988), visat att denna frågeställning är svårtolkad och inte alltid 
täcker upp vad man önskar få svar på. Det visade sig i denna studie, att 
om man ställer frågan; Vad anser du är sportens idé? får man mycket 
troligt svaret; Att göra mål, om man frågar en ishockeyspelare. Detta 
svar är naturligt med tanke på det regelsystem som nu finns inom 
ishockey men då tanken med min studie bl.a. är att gå lite djupare och 
titta på vad det egentligen är man värderar inom idrotterna och om det är 
detta som sedan mäts blir detta svar lätt missvisande. Frågar man istället 
ishockeyspelaren; Vad anser du vara den viktigaste, den värdefullaste 
egenskapen hos en ishockeyspelare? Hur skulle du beskriva en 
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idealprestation inom ishockey, vad vill du se när du tittar på en 
ishockeymatch?, blir antagligen svaret ett helt annat. Svaret på dessa 
frågor skulle exempelvis kunna bli; Den värdefullaste egenskapen för en 
ishockeyspelare är att ha bra teknik och skridskoåkning samt att man i 
ishockey vill se en spännande, fartfylld ishockey, med tekniskt skickliga 
spelare som kan göra snygga spelkombinationer. Med indirekta 
frågeställningar når jag djupare än med den direkta frågan om sportens 
idé och får de intervjuade att fundera på vad de tycker är det 
värdefullaste/viktigaste inom sin sport istället för att få svaret som direkt 
kan kopplas till det nu existerande mätsystemet. 
 
Till de intervjuade inom acroski ställdes därför frågan om den viktigaste 
och värdefullaste egenskapen hos en acroskiåkare, samt hur de beskriver 
en idealprestation inom acroski och frågan om vad de vill se när de tittar 
på en tävling i acroski. Genom de efterföljande frågorna tog jag sedan 
reda på om den intervjuade menar att det också är dessa egenskaper som 
bedöms eller om det är något annat som bedöms. Anser man att det 
nuvarande bedömningssystemet är det mest optimala eller kan man 
mäta, bedöma idrotten på något bättre sätt? Enligt min uppfattning blir 
frågan mer valid, genom att ställas på detta sätt. 
 

Reliabilitetsproblematiken 
 
Reliabiliteten, dvs. tillförlitligheten i de resultat som erhållits i denna 
studie är genom de strukturerade frågorna relativt hög. En annan 
forskare skulle med hjälp av dessa frågeformulär kunna utföra en studie 
som denna. Min kännedom och mitt intresse för idrotten, den s.k. 
förförståelsen, och mitt breda kontaktnät inom idrotten påverkar dock 
mitt sätt att tänka och ställa följdfrågor. Innebörden i detta blir att om 
samma studie görs av någon annan så kan det ha betydelse om denna 
person är eller inte är insatt i sporten. Tolkningen och analysen av 
frågorna kan naturligtvis färgas av min förförståelse men med vetskap 
om detta har jag försökt att analysera så objektivt som möjligt och arbeta 
utifrån de intervjuades perspektiv och sedan anknyta detta till mina egna 
föreställningar om ämnet. I denna studie har dock mina egna tankar och 
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föreställningar sammanfallit väl med de intervjuades åsikter vilket jag 
tror beror mer på att vi lever i samma miljö och på detta sätt kanske 
påverkar varandras tankar än att frågorna skulle vara styrda åt något håll. 
 
Risken att mitt sätt att tolka och analysera frågorna påverkas av min 
förförståelse finns men detta behöver dock inte vara negativt för studien 
utan kan ge erhållna resultat ytterligare en dimension. Dock har min 
ansats varit att hålla mig så neutral som möjligt. Ricoeur talar om olika 
sätt att förstå och tolka texter, "utterer´s meaning" och "utterance 
meaning" är två begrepp som han använder (Norberg, 1996). Med 
uttrerer´s meaning menar han den mening som författaren lägger i texten 
och med utterance meaning avser han textens betydelse som författaren 
inte är medveten om och detta tillsammans med att varje läsare har sin 
egen förförståelse och tolkning gör att enligt Ricouers synsätt kan 
tolkningarna av intervjuerna (även det färdiga verket) tolkas och 
värderas på olika sätt beroende på vem som är läsaren vilket i sin tur 
skulle vara ett tecken på att reliabiliteten är relativt låg. Jag är dock av 
den uppfattningen att reliabiliteten i dessa studier med strukturerade 
intervjuer, regelböcker och mötesprotokoll som grund, är relativt hög. 
 
 

METOD 

Intervjupersoner 
 
I denna studie har intervjuer genomförts med två tränare, två domare 
samt med fyra utövare inom idrotten acroski. De intervjuade har alla 
lång erfarenhet inom idrotten, tränarna är sedan sex respektive sju år 
landslagstränare och var dessförinnan klubbtränare i ett flertal år. 
Åkarna har utövat sporten i åtta till femton år och tävlar sedan ett antal 
år tillbaka på högsta internationella nivå där de tillhör de bästa åkarna i 
världen. Den ene domaren har varit domare i sexton år, den andre i tio 
och de är båda nationella och internationella domare. Den ene domaren 
har dömt världscup i tre år medan den andre är på väg att börja döma
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världscuptävlingar. Dessa personer valdes på grund av sin erfarenhet 
och för att de alla befinner sig på elitnivå inom idrotten . För att spegla 
synen på sporten inte bara från ett land intervjuades personer från fyra 
länder Sverige, Norge, Frankrike och USA. Att det blev just dessa 
intervjupersoner hade förutom ovan nämnda skäl också praktiska såväl 
som ekonomiska grunder då intervjuerna utfördes med personer jag 
hade möjlighet att ta kontakt med på mina träningsläger i Frankrike samt 
i samband med vattenhopptävlingar vid vattenfestivalen i Stockholm. 
De försökspersoner som jag intervjuat anser jag utifrån deras erfarenhet, 
den nivå inom sporten som de befinner sig på, dvs. elitnivå, samt deras 
spridning mellan olika länder därmed vara ett bra och representativt 
urval av försökspersoner. 
 

Instrument 
 
Min ansats blev att studera acroski utifrån de tankegångar som legat till 
grund för tidigare studier (Andersson, Bergkvist, Johansson, Svahn, 
1988; Wedman, Andersson, Bergkvist, Johansson, Svahn, 1988; 
Johansson, Wedman 1991; Johansson, Wedman, 1992), dvs. att studera 
reliabiliteten och validiteten i idrottsbedömningarna samt titta på 
idrottens utveckling i regel- och bedömningshänseende. Intervjuer 
förväntades här ge en mer detaljerad information än vad en enkätstudie 
skulle ge inom detta område och valet föll därför på en intervjustudie. 
Att ämnet inte är så väl diskuterat var ytterligare en orsak till att jag 
valde intervjuer före enkäter, då det är lättare att undvika missförstånd i 
en intervjusituation där man har möjlighet att reda ut oklarheter. Med 
intervjuer är det också möjligt att utifrån försökspersonerna få nya idéer 
och tankar kring ämnet och att diskutera dessa. Tanken var att samla 
data som bygger mer på individuella upplevelser utan att förutsäga olika 
perspektiv genom förutbestämda svarsalternativ. Rapporten utgår från 
åtta intervjuer där längden på intervjuerna varierar från en till en och en 
halv timme. 
 
Intervjuerna var strukturerade i sju frågeområden; bakgrund, sportens 
idé, bedömning, domare/påverkan, regler/bedömningsreglemente,
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protester samt övriga tankar. Anledningen till denna uppdelning var att 
synen på mätningarna/bedömningarna skulle kunna jämföras och 
diskuteras mellan de olika svarande kategorierna (domare, tränare och 
utövare). Frågornas struktur skulle också avgränsa intervjun och få de 
intervjuade att diskutera samma frågor. Under rubriken, övriga 
frågor/tankar var det dock öppet för den intervjuade att diskutera helt 
fritt. Även under de strukturerade frågorna var det möjligt för 
intervjupersonen att väcka egna tankar och funderingar men strukturen 
hjälper till att göra jämförbarhet möjlig. Intervjuerna inleddes med 
övergripande frågor för att sedan gå in på mer specifika frågor inom de 
olika frågeområdena. 
 

Procedur  
 
Arbetet inleddes med att utarbeta ett intervjuformulär (se bilaga 1-5) 
utifrån de olika områden som ovan nämnts. Intervjufrågorna översattes 
sedan till engelska inför intervjuerna med personerna från Frankrike och 
USA. Tre av intervjuerna utfördes på engelska och de resterande fem på 
svenska varav två av dessa är utförda med norsktalande personer. 
Förutom en av intervjuerna som genomfördes per telefon skedde 
intervjuerna ”öga mot öga”. Alla intervjuer spelades in på band och 
renskrevs ordagrant för att inga detaljer skulle förbises. Samtliga 
intervjuer genomfördes på neutral eller mer eller mindre hemmastadd 
miljö för intervjupersonerna och störningsmoment försökte elimineras 
men förekom dock i ett par intervjuer i form av barnskrik och hög 
ljudnivå på restaurangen där dessa intervjuer utfördes. Detta torde dock 
inte haft någon direkt inverkan på den intervjuades svar. Intervjuerna 
analyserades och sammanställdes sedan utifrån de olika områdena och 
redovisas under resultatdelen. 
 
För informationen om sportens historia har böcker samt artiklar 
insamlats till stor del med hjälp av svenska skidförbundets 
freestylekonsulent3. För att ta reda på regelförändringar och orsaker till 

                                                 
3 Skidförbudets freestyle konsulent, Jan Olofsson. 
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dessa kontaktades F.I.S. (Internationella Skidförbundet). Material som 
regelböcker, domarmanualer samt mötesprotokoll från F.I.S.-möten 
användes sedan för att beskriva regelförändringarna och orsakerna till 
dessa förändringar. 
 

RAPPORTENS UPPLÄGGNING 
 
Rapporten är uppdelad i två delar. I den första delen görs en presentation 
av sporten och dess historia samt en beskrivning utifrån regelböcker och 
domarmanualer av de regelförändringar som skett från 1986 och 
framåt4. Vidare diskuteras om orsaken till de förändringar som utförts 
har att göra med validiteten, reliabiliteten eller om det kanske är någon 
helt annan orsak som ligger till grund för regelförändringarna. 
 
Den andra delen inleds med en redovisning av resultaten från 
intervjuerna och därpå följer en övergripande diskussions del som 
avslutas med några framåtblickar och förslag på ny forskning inom 
området. 

                                                 
4 1986 genomfördes det första VM:et inom sporten och kan därför ses som ett viktigt 

år i sportens utveckling. De intervjuade torde kunna ha relativt aktuella tankar kring 
sporten inom denna tidsperiod samt att de regelmaterial m.m. jag utgått  från har 
varit svårt att få tag på tidigare än från 1986 var grundläggande orsaker till mitt val 
att använda 1986 som utgångsår. Att beskriva den senaste tio-års perioden inom 
sporten lite närmare tror jag också ger en bra bild av sportens utveckling i denna 
relativt unga sport. 
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BAKGRUND 
 

Freestyle, en historisk tillbakablick 
 
Freestyle är samlingsnamnet på idrotten som innehåller de tre grenarna 
acroski, puckelpist och hopp. Acroski, eller skidbalett som sporten 
kallades fram till 1995, är grenen där man utför akrobatik såsom 
volter, axlar, piruetter samt andra akrobatiska övningar på skidor, (se 
nedan). I puckelpist gäller det för utövaren att i en brant backe med 
pucklar åka så snabbt som möjligt samt att under åket utföra två 
upprätta hopp. I hoppgrenen utför utövarna volter med eller utan 
skruvar framåt eller bakåt utifrån stora hoppkickar. Från början åkte 
man ofta alla tre grenarna i ett åk, man kunde t.ex. börja med några 
piruetter för att sedan åka in i pucklarna och avsluta med en volt ut 
från ett stort hopp. Nu är grenarna åtskilda och man tävlar i dem var 
och en för sig. De flesta utövarna har specialiserat sig på en gren men 
det finns även de som tävlar kombinerat, dvs. tävlar i alla tre grenarna. 
 
Freestyle kallades i början för Hot Dog och till detta finns två 
förklaringar. Enligt den ena kommer termen från surfingen där termen 
används om surfare som väljer de största vågorna och tar de största 
chanserna. Den andra förklaringen säger att namnet hittades på av en 
åkare som åt en varm korv, hot dog, på toppen av en puckelbacke och 
tappade korven som störtade utför mellan pucklarna i en perfekt 
fallinje. Han följde sedan korvens bana och Hot Dog skidåkningen var 
född! (Gamma, Kindersley,1981) 
 
Det råder en viss oenighet om var och när sporten uppfanns men redan 
1907 vet man att några norrmän utförde volter på skidor och 1929 
utkom konståkningsälskaren Fritz Revel med en bok5 där han 
tillämpade konståkningens principer på skidåkning. Boken innehöll 
bl.a. fotografier där författaren själv utförde några av sina rörelser

                                                 
5 Nouvelles possibilités en ski, 1929. 
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(Gamma, Kindersley, 1981). Under 30-talet utförde bröderna Sigmund 
och Birger Ruud från Norge volter samt parhopp med den ene brodern 
sittande på ryggen och under femtiotalet åkte norrmannen Stein 
Erikson runt på den amerikanska västkustens skidorter och gjorde 
uppvisningar i skidakrobatik. 1959 startade amerikanen Dough 
Pfeiffer ”the school of Excotic skiing” och på 1960-talet gör förutom 
Stein Erikson också Herman Göllner, Tom Leroy, Roger Staub och 
Art Furrer shower. Shower som filmades av Dick Barrimore och 
spreds över hela USA och senare också i Europa. Filmer som kom att 
inspirera många skidåkare, ett nytt sätt att åka skidor på utvecklades, 
en möjlighet att göra det omöjliga möjligt. Utvecklingen under denna 
tid var okontrollerad och filosofin som gällde till 100% var; ”Push the 
outher limits” (Olofsson, 1996). 
 

Freestyle som tävlingsform 
 
Födelseåret för freestyle som tävlingsform är 1971. Pfeiffer blev då 
tillsammans med en annan amerikan vid namn Tom Corcoran 
betydelsefulla för sportens utveckling när de organiserade världens 
första tävling i skidakrobatik i Waterville Valley, Vermont. ”The 
National Championships of Exhibition Skiing” bestod av ett enda åk 
som innehöll tre hopp, ett puckelåk och ett balett åk, allt i en följd. 
Den första tävlingen där de olika tävlingsmomenten separerades var 
vid ”The Rocky Mountain Professional Freestyle Championships” 
senare samma år. Den första europeiska tävlingen anordnades följande 
år i västtyska Bayrishell. 
 
Sporten spred sig alltmer och utvecklades ständigt, gränserna för vad 
man kunde göra med skidor och stavar överskreds hela tiden. Efter två 
svåra olyckor bildades 1973 I.F.S.A. (International Freestyle Skiiers 
Association) för att utarbeta tävlingsregler och effektivare säkerhets-
bestämmelser. 1975/76 bildas i Sverige S.F.S.A. (Swedish Freestyle 
Skiiers Association) och den första freestyletävlingen på svensk mark 
arrangerades 1977 i Duved. 
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1979 erkände F.I.S. (Internationella skidförbundet) freestyle som 
tävlingsform med delgrenarna puckelpist, hopp och skidbalett. Året 
därpå togs sporten in i det Svenska skidförbundet och S.F.S.A. 
upplöstes därmed. Den första världscupen genomförs säsongen 81/82 
och 1986 var det dags för sportens första världsmästerskap vilket gick 
av stapeln i franska Tignes (Olofsson, 1996). 
 

Olympiska Spel 
 
Vid Olympiska Spelen (OS) i Calgary, Canada 1988 var sporten 
uppvisningsgren och blev en stor publiksuccé. Baletten drog fler 
åskådare än alla längdgrenar tillsammans, 85 000 människor såg 
herrarnas hopptävling och 45 000 åskådare fanns på plats på 
puckelpisttävlingen. Till OS 1992 i Albertville, Frankrike hade 
puckelpist fått officiell status och skidbalett och hopp var fortfarande 
uppvisningsgrenar. Till OS i Lillehammer, Norge 1994 hade det blivit 
dags även för hoppgrenen att göra sitt intåg i den olympiska familjen. 
För acroski fortsätter man jobba för att sporten skall få Olympisk 
status och förhoppningen är att bli officiell gren till OS 2002 i Salt 
Lake City, USA. F.I.S. jobbar för att detta skall bli verklighet och att 
alla tre grenar blir olympiska (Berglund, 1987). 
 

Från freaks till seriösa idrottare 
 
Från revolutionerande freaks som tröttnat på den traditionella 
skidåkningen och istället ville göra något häftigare som volter, hopp, 
snurrar osv. utvecklades alltså det som senare skulle bli en etablerad 
tävlingsidrott. Dagens freestyleskidåkare är elitidrottsmän och kvinnor 
vilka tränar året om för att utveckla sig själva och sporten. Många av 
hopparna har en bakgrund som gymnaster eller trampolinhoppare och 
många av acroåkarna har en bakgrund som gymnaster, konståkare eller 
dansare. Hopparna utför idag på träning hopp med fyra volter och fyra 
skruvar medan på tävling reglerna av säkerhetsskäl begränsar antalet 
volter till tre. 
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I puckelpisten har både hopp, fart och teknik ökat för varje år och i 
acro har både stilen på åknigen och svårighetsgraden på tricken 
utvecklats enormt sedan sportens början. 
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ACROSKI 
 

Acro competition shall consist of one run on a prepared 
course. Acroskiing consists of jumps, spins, inverted mo-
vements and linking maneuvers blended toghether with 
artistic and athlethic aspects into a well balanced pro-
gram, performed in harmony with music of the skiiers 
choice.(F.I.S. Freestyle general rules for scoring, judging 
manual, 1996) 

 
Acroski kan liknas vid konståkning och gymnastik fastän man har 
skidor och pjäxor på fötterna och stavar i händerna. Utövaren skall utför 
en väl preparerad pist6 utföra ett program koreograferat till den musik 
åkaren valt. 
 
Ett program skall bestå av axlar, volter och sammanlänkande tricks. En 
axel är en vertikal rotation i luften, jämför med konståkningens axlar 
och antalet rotationer varierar mestadels från ett halvt upp till tre varv i 
luften. Landningen i axlar kan ske såväl med korsade ben som med 
parallella. En volt är en horisontell rotation i luften, jämför med 
gymnastikens volter och kan antingen vara raka eller skruvade. 
Rotationen på volter varierar för närvarande från halvskruvar till 
dubbelskruvar. Emellan dessa trick skall det finnas s.k. linking 
maneuvers, sammanlänkande trick. Dessa linking maneuvers består av 
piruetter, stegkombinationer, positionshopp, akrobatiska moment och 
leverage moves. Leverage moves eller på svenska, hävstångsövningar, 
dvs. övningar där skidorna används som en hävstång och man 
exempelvis står eller vänder på spetsarna, snurrar på halva skidan eller 
på framdelen av den ena och bakdelen av den andra skidan genom att 
pressa skidorna mot snön. Det är viktigt att det i programmet är en väl 
avvägd balans mellan dessa övningar. Åkaren väljer ut en musik som 
denne bygger upp programmet till. 

                                                 
6 En tävlingsbacke för acroski skall ha måtten 160 meter lång, 35-40 meter bred och 

lutningen skall vara 13-16 grader. 
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Utrustningen består av utförsåknings skidor, stavar och pjäxor. Skidorna 
för acroski är dock betydligt kortare än vanliga utförsåkningsskidor och 
stavarna betydligt längre och stabilare7. 
 
 

REGLERNA OCH DESS UTVECKLING 
 
Under sportens utveckling har regelförändringar skett. Utifrån F.I.S. 
regelböcker och mötesprotokoll från F.I.S. möten följer här en 
redogörelse för dessa förändringar och dess orsaker i den mån det har 
varit möjligt att utläsa dessa. Vad är det som har förändrats och varför? 
Som inledning dock några ord kring domare och bedömningskriterier. 
 

Domarna 
 
I freestyle sporten använder man sig av fem eller sju domare vid sina 
tävlingar. I regelböckerna finns således ett femdomar- och ett sjudomar-
system beskrivet. Oftast är domarantalet fem på nationella tävlingar och 
sju på internationella tävlingar. 
 
Domarna inom freestyle är inte grenspecialiserade utan alla domare 
dömer alla tre grenar. För- och nackdelar med att ej ha 
grenspecialiserade domare diskuteras inom sporten och en av de större 
anledningarna till att man inte använder sig av grenspecificerade domare 
tycks vara ekonomin. Det skulle helt enkelt bli för dyrt att använda olika 
domare i olika grenar, andra orsaker är att man vill hålla ihop sporten 
och tävlingarna så mycket som möjligt och inte splittra upp sporten med 

                                                 
7 Minimilängden på skidor i herrklassen är 140 centimeter, flertalet herrar tävlar på 

skidor med längd mellan 140-150 centimeter. För damer är minimilängden 130 
centimeter och damernas skidlängd varierar oftast mellan 130-140 centimeter. Den 
maximala skidlängden är 160 centimeter. De långa stavarna når vanligtvis till 
axelhöjd på utövarna och får inte enligt reglerna överskrida utövarens längd. 
Pjäxorna är vanliga utförsåkningspjäxor och som bindningar används utförsåk-
nings- eller snowboard bindningar.  
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tävlingar på olika platser. Med samma domare för alla grenarna styrs 
tävlingarna till samma ort. Att använda sig av grenspecificerade domare 
skulle dock också kunna ha sina fördelar. Att domarna kunde 
koncentrera sig på reglerna och bedömningen av en gren istället för tre 
kanske skulle kunna leda till en ökad kvalité på bedömningarna. 
Domarna skulle också kunna välja att bedöma den gren de var mest 
intresserade av vilket skulle kunna leda till en ökad motivation hos 
domarna. 
 
Förutom poängdomarna skall en huvuddomare med uppgift att övervaka 
bedömningarna och ansvara för tävlingarna i bedömningshänseende 
finnas med på alla tävlingar. Denne överdomare skall helst vara en icke 
dömande medlem av domarjuryn. 
 
Under tävlingens gång får inte poängdomarna diskutera med de andra 
poängdomarna men vid behov får huvuddomaren kommunicera med 
poängdomarna. 
 

Bedömningskriterier 
 
Teknisk svårighet, koreografi, helhetsintryck, utförande m.fl. är termer 
för olika delar som bedöms inom acroski. Termerna återkommer hela 
tiden under dessa år i bedömningssystemet men modifieras till viss del 
utifrån sportens utveckling. Både termernas namn, fördelningen av de 
olika bedömningsgrundernas poäng i relation till varandra, samt 
innehållet i varje begrepp har delvis förändrats. En kortare beskrivning 
av vad de respektive begreppen står för följer nedan och eftersom de 
engelska termerna och förkortningarna ofta är de benämningar som 
används även inom Sverige finns de med här. 
 
Med begreppet teknisk svårighet eller uttryckt på engelska Technichal 
Merit, (TM) avses den tekniska svårigheten i programmet, dvs. vilka 
trick (axlar och volter) som utförs samt antalet rotationer i tricket. 
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Koreografi, helhetsintryck, Composition and Style (CS) samt 
Artistic Impression (AI) är de olika benämningar som använts för den 
del av bedömningen som handlar om utförande av åket, hållningen, 
utstrålningen, koreografin, uttrycksfullheten, originaliteten, variations-
rikedomen av olika övningar osv. 
 
Utförande eller Execution innebär en bedömning av hur väl 
svårigheterna utförs. Är kroppen rak, benen samlade osv. i axlar och 
volter. 1989 och några år framåt inbegrep begreppet Execution också de 
avdrag som gjordes för fall, tappade stavar och andra liknande misstag. 
Nu är dock Execution ett begrepp som har med utförandet av tricken att 
göra och Deductions, avdrag, är det begrepp som används när det 
handlar om de misstag som görs. 
 
Då begreppens namn och innehåll delvis har förändrats över tid kommer 
jag i resterande delen av rapporten att, om jag diskuterar en viss 
tidsperiod, använda mig av de begrepp som då var de gällande, men om 
jag diskuterar delarna mer generellt använda mig av de svenska 
benämningarna om så är möjligt. Technichal merit kommer således att 
benämnas teknisk svårighet och composition and style/artistic 
impression benämns artistisk färdighet. Execution kommer att 
översättas med utförande och deductions med avdrag. 
 

Poängfördelningen samt domarfördelningen 
 
Bedömningssystemet har förändrats under sportens utveckling och tittar 
man tillbaka på de senaste ca tio åren så har det hänt en hel del. Den 
tekniska svårighetsgraden utgjorde 1986-1988 25% av poängen (max 
2.5 poäng), koreografipoängen 25% (max 2.5 poäng) och helhets-
intrycket 50% av bedömningen (max 5.0 poäng). Två domarsystem 
tillämpades, 10-poängsystem och delat poäng-sättningssystem (spit-
scoring system). I 10-poängssystemet dömde alla sju (nationellt fem) 
domare alla delar dvs., teknisk svårighet, koreografi och helhetsintryck 
och den högsta och den lägsta poängen borträknades och kvarvarande 
poäng adderades för att få fram den tävlandes totalpoäng. I delat 
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poängsättningssystem dömde två domare teknisk svårighet och fem 
(nationellt tre) domare dömde koreografi och helhetsintryck. Vid fem 
koreografidomare räknades den högsta och den lägsta poängen bort 
medan man vid tre domare räknade med alla dessa poäng. Av de två 
tekniska domarna beräknade man medelpoängen som sedan lades till de 
övriga domarnas poäng, dvs. medelteknikpoängen adderades till var och 
en av de tre koreografi domarnas poäng. Exempelvis med en 
medelpoäng på 2,0 poäng för tekniken blir den totala teknikpoängen 2,0 
poäng x 3 koreografidomare = 6 poäng för tekniken. 
 
Koreografi/helhetsdomare max 7.5 poäng per domare 
 
    D-1  D-2  D-3  D-4  D-5  
Poäng  7.2  (6.9)  7.1  (7.3)  7.0  
 
Totalpoäng: 7.2 + 7.1 + 7.0 = 21.3 
 
 
Teknik domare max 2,5 poäng per domare 
 
   D-1   D-2 
Poäng  1.9   2.1 
 
Totalpoäng: 1.9 + 2.1 / 2 = 2.0  x  3 Domare = 6.0  
 
Åkarens totalpoäng: 6.0 + 21.3 = 27.3 
 
1989 kom nya regler för bedömning och domarfördelning. Tekniska 
svårigheter utgör nu 50% av bedömningen och komposition/stil 50% 
av bedömningen samtidigt som execution, här i betydelsen avdrag, 
också kommer in som ett bedömmningskriterium. Två domare tittade 
på tekniska svårigheter (nationellt en domare) och medelvärdet av 
deras poäng blir teknik poängen, ingen maxpoäng finns. Tre av 
domarna dömer komposition och stil och har 5.0 poäng vardera att 
fördela, alla tre domares poäng adderas och den maximala komposi-
tionspoängen blir genom detta 15 poäng. Två domare (nationellt en 
domare) ger poängavdrag för fall, orena landningar m.m. och 
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medelvärdet av deras poäng dras sedan bort från den adderade 
summan av teknik och komposition/stildomarnas poäng för att få fram 
den totala slutgiltiga poängen. Även 1991 fördelas poängen på detta 
sett men executions, utförande, har bytt namn till deductions, avdrag. 
 
1992 bedömer man utefter samma fördelning, teknik 50% av poängen, 
komposition och stil 50% samt avdrag. Domarsammansättningen har 
dock förändrats. Två domare tittar fortfarande på tekniken och 
medelvärdet av dessa poäng blir totala teknikpoängen, ingen 
maxpoäng finns. Fem domare (nationellt tre) dömer komposition och 
stil (CS) samt avdrag, deductions (DED). CS bedöms med max 5.0 
poäng per domare och för DED finns ingen maxpoäng. De totala 
avdragen dras sedan ifrån CS-poängen för var domare. Den högsta och 
lägsta poängen (CS-DED från var domare) räknas bort och de tre 
återstående poängen adderas sedan och blir den totala CS-poängen. 
 
1993 sker bedömningen utifrån samma fördelning som tidigare dock 
med skillnaden att för den tekniska poängen finns nu ett maximum på 
15 poäng. 
 
1994-1997 fortsätter man sig av att använda denna fördelning av 
poängen. 
 

Tricken, svårigheterna 
 
Antalet trick som skall finnas med i ett program och fördelningen av 
trick i olika grupper har förändrats under denna tid. Tricken har alla en 
viss svårighetsgrad vilket är värt en viss poäng. En kortare summering 
av hur fördelningen sett ut från 1986-1996 följer nedan. 
 
1986-1989 var tricken indelade i olika klasser från A-H för olika 
svårighetsgrad, där klassen med A-svårigheter innehöll de lättaste 
tricken och klassen med H-svårigheterna de svåraste. Varje klass hade 
sin svårighetspoäng och poängskalorna var uppdelade på en manlig 
och en kvinnlig skala. 
 



 

 

 

25 
 

1990 kom en regel som innebar att för att få maximal teknikpoäng på 
åket måste programmet innehålla nio axlar och volter, dvs. fem axlar 
och fyra volter eller tvärtom. Tricken är indelade i ett poängsystem 
utifrån svårighetsgrad där exempelvis en axel med en 180 graders 
rotation är värd 0.4 poäng medan en axel med korsade ben i luften och 
en rotation på 1080 grader är värd 2.1 poäng. Åket skall med dessa 
nya innehållsregler förutom de nio axlar och volterna också innehålla 
tio linking maneuvers (se acroski sid 19). Dessa linking maneuvers har 
även de olika svårighetsgrader och är uppdelade i en tre gradig 
poängskala. Jämfört med tidigare innehåll blir reglerna för vad den 
tekniska delen av programmet skall innehålla mycket mer specificerat. 
 
1991 förändrades reglerna för den tekniska delen ytterligare och åket 
skall nu innehålla fyra axlar och fyra volter samt åtta linking 
maneuvers, dvs. ett trick och två linking manuevers mindre än 
föregående reglemente. 
 
1993 och framåt... Enligt den tekniska bedömningen skall ett program 
nu innehålla sex förutbestämda trick8. Maxpoäng för svårighetsgraden 
på tricken har nu införts och är totalt 12 poäng, dvs. sex trick av 
högsta svårighet. Med en poäng från 0.0 - 0.5 per trick värderas också 
utförandet, tekniken och stilen i varje trick, s.k. execution. Detta ger 
en maxpoäng på tre poäng för utförandet, 0.5 poäng på alla de sex 
tricken. Den totala maxpoängen för TM blir alltså som tidigare 15 
poäng, 12 + 3 poäng. Trickskalorna delas from 1993 upp på olika 
skalor för män och kvinnor. Värdena på tricken fortsätter att förändras 
herrarna medan det för damerna är samma värden från 1993 och 
framåt (se figur 1, sid 34). Antalet trick som programmet skall 
innehålla är oförändrat under denna tidsperiod.  
 

                                                 
8 Dessa trick skall fördelas på tre volter och tre axlar eller på fyra axlar och två 

volter, där en av axlarna i programmet måste vara en axel med korsade ben. 
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Den artistiska poängen 
 
1987 var koreografi värd 25% av bedömningen. Poängen för 
koreografin var uppdelad i fem grupper från mycket dålig koreografi 
till utmärkt koreografi och för att tilldelas poängen i de olika 
grupperna måste man genomföra alla kriterier inom dessa grupper. 
Helhetsintrycket som var värt 50% av poängen var en värdering av 
både de tekniska färdigheterna och koreografi delen och var uppdelad 
på fem olika grupper9 som exempelvis hållning, utförande och 
utnyttjande av backe. 
 
1990 har denna del av bedömningen fått namnet composition & style 
(C/S) och består av 50% av bedömningen. C/S delas upp i fem 
grupper10. Dessa fem grupper bedöms sedan utifrån olika kriterier som 
är gruppvis indelade i kategorier från mycket dålig till utmärkt. 
 
1993 kommer ett nytt namn för denna del av bedömningen nämligen, 
Artistic Impression (AI). Tre grupper med undergrupper11 beskriver här 
vad som skall finnas med i programmet och bedöms som tidigare utifrån 
en skala med olika kategorier från mycket dålig till utmärkt. Dessa 
kriterier är de som man fortsatt bedöma utifrån och är de som gäller 
även nu (1997). 
 

                                                 
9 Execution, Carrige, Easy movement, Utilization of space, chronological sequence 

and virtuosity. 
10 Artistic impression, orginality, carriage, design & construction samt relation of 

music to the run. 
11 Interpretation of the music med undergrupperna; mood/style och relation to the 

music. Variety/creativity med undergrupperna; variety of movement och creativity. 
Den sista och tredje gruppen är movement och består av undergrupperna carrige, 
control, fluency, expresiveness och dynamic action. 
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Avdragen 
 
Gällande avdragen, deductions, görs en relativt stor ändring hösten 
1994 (Lenggries, 199412) där avdragen för fall ändras från en halv 
poäng per AI domare till en poäng per AI domare. Eftersom AI 
poängen adderas så blir alltså avdraget för fall nu, 1.0 poäng x 3 
domare = 3 poäng, istället för som tidigare 0.5 poäng x 3 domare = 1.5 
poäng. Överhuvudtaget har avdragen för misstag höjts och efter 
provbedömningar på video kan man se en mycket klar skillnad i åk där 
det förekommer misstag, AI poängen blir där märkbart lägre än 
tidigare år. 
 

APL, acroprogram layout 
 
1988 beslutades på ett F.I.S. möte (Lake Placid, 1988) att åkarna skulle 
identifiera sitt åk och de trick de innehöll på ett papper som domarna 
sedan skulle använda sig av vid bedömningarna. Denna information 
skulle fungera som ett stöd för domarna. Från början kallades det s.k. 
papperet, balett program layout BPL, och har nu namnet acro program 
layout APL (se bilaga 6). I dagligt tal används dock benämningen 
flightplan. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Lenggries står för platsen där detta möte hölls och hittas i referenslistan under 

International Ski federation, (September 1994). Minutes from F.I.S. International 
Judges seminar. Lenggries , Tyskland. Jag har  i texten valt att använda mig av 
platsen där mötet utfördes som referens. I referenslistan sökes dessa referenser 
under International Ski federation osv. Mötena står i referenslistan i tidsordning.  
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F.I.S. MÖTEN 
 
Beslut om regelförändringar tas på F.I.S. möten. Till dessa möten kan 
vem som helst skicka in motioner med önskemål om regelförändringar 
och liknande. Dessa motioner och andra frågor diskuteras sedan av 
F.I.S. Freestyle Committee samt av de olika kommittéerna som Judges 
Sub Committee, Rules & Tech m.fl. I dessa kommittéer sitter utvalda 
representanter från de olika nationsförbunden. Utifrån protokoll från 
dessa F.I.S. möten följer nedan en redovisning av diskussioner som har 
pågått under årens lopp och som har att göra med regelförändringar 
inom acroski. Diskussionspunkter centrala för sportens utveckling. 
 

Diskussioner som har att göra med OS 
 
Freestyle har sedan 1988 då sporten var uppvisningsgren under Calgary 
OS, arbetat för att alla tre grenar skall bli olympiska. Puckel och hopp 
har som tidigare nämnts tagit steget in i den Olympiska familjen, 1992 
respektive 1994, medan förhoppningen är att acroski skall bli OS-gren 
till OS 2002 i Salt Lake City. Nedan presenteras delar av de 
diskussioner som under årens lopp har förekommit i samband med 
frågan om olympiskt inträde. 
 
Vid ett F.I.S. möte 1988 (Istanbul, 1988) deltog en av I.O.K.´s13 
representanter som hade haft uppgiften att vara I.O.K.´s övervakare av 
freestyletävlingarna vid Calgary OS 1988, där sporten var med som 
uppvisningsgren. Han poängterade I.O.K´s huvudkriterier för olympiska 
sporter, sporten måste utövas i minst 25 länder spridda över minst tre 
kontinenter. Han refererade också till I.O.K.´s funderingar angående 
subjektiv bedömning, risker med sporten för de tävlande samt sporter 
med ett litet antal deltagare. I.O.K. föredrar sporter med ett stort antal 
utövare. Han rekommenderade F.I.S. att det skulle vara värt att hålla en 
kommunikation med I.O.K. angående bedömning, säkerhet, antalet 
nationer som utövar sporten osv. 

                                                 
13 I.O.K. Internationella olympiska kommittéen. 
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Arbetsgrupp skidbalett 
 
Vid ett senare F.I.S. möte samma år (München, 1988) diskuteras 
vidare kring möjligheterna för skidbalett14 att bli Olympisk gren och 
det uppmärksammades att I.O.K. har funderingar på innehållet i 
skidbalett. En arbetsgrupp tillsätts inom freestyle för att försöka reda 
ut vilken kritik som finns angående innehållet i skidbalett samt att ge 
förslag till förändringar. 
 
Ett förslag från ovan nämnda arbetsgrupp presenteras 1989 inför F.I.S. 
(Protoroz, 1989). Detta förslag innehåller en presentation av nya 
kriterier för vad åket skall innehålla, exempelvis är composition and 
style delen uppdelad i fem delar med specificerat innehåll för varje 
del. Förslag till en skala för deductions, avdrag, samt vilka och hur 
stora avdragen skall vara finns också med i förslaget. Bedömningen av 
tekniken diskuterades ordentligt innan det beslutades att det system 
som skulle gälla för teknisk svårighet skulle basera sig på en 
fördelning av trick på maximum fyra axlar, maximum tre volter och 
maximum tio linking maneuvers. Det bestämdes också att poängför-
delningen som skall gälla är att 50% av poängen skall utgå ifrån 
composition and style och 50% av poängen är den tekniska svårighe-
ten, technichal difficulty. Utifrån dessa nya bedömningskriterier var 
förhoppningen att sporten och dess bedömning nu hade förbättrats och 
att även I.O.K. skulle ha denna uppfattning. 
 
På hösten 1989 (Madrid, 1989) diskuteras dock om nödvändigheten att 
ändra bedömningskriterierna i balett redan till kommande säsong. 
Huvudskälet till att förändringarna skulle ske så pass snabbt, förslaget 
kom i maj och tills höstmötet i oktober hade F.I.S. utarbetat nya regler, 
var att bedömningskriterierna skulle vara klara och utprövade innan 
nästa säsong som innehöll vinter OS 1992 i Albertville, Frankrike. 
Uppfattningarna om när det nya bedömningssystemet skulle börja 
användas var dock delade och diskussion uppstod. En åsikt var att det 

                                                 
14 Då namnet för sporten vid denna tidpunkt var skidbalett, används denna 

benämning istället för det nuvarande namnet acroski. 
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vid detta mötes tidpunkt, oktober, var väl sent att diskutera och ändra 
så viktiga bedömningskriterier. Det ansågs helt enkelt vara för sent på 
året och även lite förhastat att anta detta bedömningssystem vid denna 
tidpunkt. Att ha viktiga och stora diskussioner kring bedömningsreg-
lementet så sent på året visar att man inte är mogna att använda 
systemet kommande säsong var en åsikt. Dock var en annan åsikt att 
90% av de nya kriterierna presenterats vid ett tidigare F.I.S. möte och 
att varje land där hade representanter som fick vetskap om förändring-
arna. Alla de stora förändringarna gjordes inför detta möte och på detta 
möte är det bara detaljer som finslipas, var ytterligare än åsikt. Ännu 
en annan påpekan är att huvuddelen av de förändringar som skett 
gjordes utifrån en direkt respons på önskemål från majoriteten av 
åkarna, förändringar som enligt åkarna var i behov att ske denna 
säsong. Till slut beslutades att använda sig av detta nya förslag trots att 
några länder inte var eniga i frågan. 
 
Det nya bedömningssystemet började därmed att gälla hösten -89, men 
redan vid en av säsongens första tävlingar samlades domare, F.I.S.-
representanter och representanter från de olika landslagen till ett 
informellt möte för att diskutera reglerna och eventuella förändringar. 
 
Diskussioner fördes bl.a. angående positionshopp och hopp på 360°, 
hur definieras det ena och hur definieras det andra osv. Att förändra 
antalet axlar och volter och antalet linking maneuvers var en annan 
stor diskussionspunkt. Mötet enade sig om ett antal förslag som senare 
skulle komma att läggas fram till F.I.S. för beslut (La Plagne, 1989). 
 
Diskussioner om innehållet i de olika bedömningskategorierna, 
poängfördelningen och liknande fortsätter att diskuteras under F.I.S. 
mötena.  
 
1992 uppkom exempelvis en diskussion om vad begreppet execution 
står för och begreppet klargjordes (Budapest, 1992). Med execution, 
utförande avses kvalitén på de utförda tricken och skall inte förväxlas 
med teknisk svårighet eller deductions, avdrag. Execution involverar 
endast kvalitén på utförandet av fullföljda övningar, allt från lättaste 
linking manöver till svåraste axel/volt. 
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Den tillsatta arbetsgruppen för balett fortsätter att jobba och 
poängterar betydelsen med att använda sig av ett så tydligt och 
lättförståeligt reglemente som möjligt. För att öka exaktheten måste 
det finnas klart definierat vad programmet skall innehålla och hur 
dessa övningar skall utföras. Beträffande TM (Technical Merit) är det 
nu sex trick som gäller och där värderas tricken och utförandet av vart 
och ett av tricken. Gällande AI (Artistic Impression), tidigare kallat 
composision and style, måste det klart definieras vad man vill ha och 
hur väl de tävlande utför detta för att det skall vara möjligt att så exakt 
och precist som möjligt bedöma de tävlande. De tävlande skall ha 
möjligheten att vara kreativa utan att bedömningskriterierna skall sätta 
stopp för kreativiteten. Bedömningen skall vara positiv och den 
tävlande skall ha möjlighet att få full poäng. Det diskuteras igen hur 
sporten kan förändras utan att konfundera åskådarna för mycket. 
Variation och kreativitet i åket diskuteras alltmer som en viktig 
ingrediens i åkningen. Originalitet i övningarna och nya övningar samt 
nya sätt att utföra gamla övningar skall prioriteras (St. Gallen, 1993). 
 
Det diskuteras på ett möte 1994 (Rio de Janeiro, 1994) att man är nöjd 
med kriterierna för tillfället och att inga förändringar är nödvändiga att 
göra vid detta tillfälle. Insatser bör istället göras på att ge domarna 
nödvändig träning i att bedöma artistic impression samt att identifiera 
tricken. En motion från åkarna om att öka avdraget för fall från 0.5 
poäng till 1.0 poäng per domare diskuteras (Rio de Janeiro 1994) och 
det beslutas att denna ändring skall göras (Lenggries 1994). 
 
Det tycks ha varit en period på ca fem år där reglerna diskuterades 
mycket intensivt framförallt för att sporten skulle passa in i I.O.K.´s 
kriterier och bli medlem i den Olympiska familjen. Under de senare 
åren har mindre justeringar gjorts och diskussionerna fortsatt men 
förändringarna är inte lika drastiska som tidigare. Förändringar det 
diskuterats kring de senare åren handlar till stor del om finjusteringar 
av de olika bedömningskriterierna. 
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Standard på tävlingsbackar 
 
Diskussioner om lutningen på tävlingsbackar har förekommit under 
hela denna tidsperiod. Motioner har lämnats in med Frankrike i 
spetsen. Motionerna handlar om att reglerna för backarnas standard 
skall förändras till brantare och kortare backar. Detta för att öka 
tempot i åkningen och få en mer dynamisk åkning. Tanken är att med 
mer lutning på backarna kommer åkningen att bli mer explosiv och 
dynamisk vilket ger en livfullare åkning som blir mer intressant för 
publiken. Detta samtidigt som det med kortare åk också blir lättare för 
både domare och åskådare att följa hela åket och tävlingarna blir 
kortare, vilket också ses som positivt. 
 
Backarna har också successivt förändrats från att kring 1988 haft en 
lutning på 11° ±2° och längd på ca 250 meter till att 1997 ha en 
lutning på 13-16° och vara 160 meter långa. Tiden på åket har varierat 
från 2½ minut till att nu vara kring 1½ minut. 
 

Domarfördelningen 
 
Som ovan beskrivits dömdes det 1988 enligt det tiopoängssytem, där 
alla domare bedömde alla delar i åket. Senare delades bedömningen upp 
på delat poängsättningssystem, split-scoring system, som också tidigare 
beskrivits. Diskussioner som förekom dessa förändringar var bl.a. 
följande: 
 
Ett problem som tas upp 1988 är att av uppskattningsvis 70% av 
domarnas tid tittar man på, och bedömer teknisk svårighet, som är värt 
endast 25% av poängen. Detta resulterar i att koreografi delen och 
helhetsbedömningen värd tillsammans 75% av poängen endast får 
uppskattningsvis 30% av domarnas tid. En lösning till detta menar 
man skulle kunna vara att dela upp bedömningen så att några (två) 
domare dömer bara teknik och de resterande domarna koncentrerar sig 
på koreografi och helhets poängen (Lake Placid, 1988). 
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Trickskalor 
 
Trickskalorna, dvs. vilka värden de olika tricken (axlar och volter) har 
är något som ständigt diskuteras. Först och främst värdet på de olika 
tricken men också om skalorna skall vara desamma mellan män och 
kvinnor samt hur ökningen på skalorna skall vara, samma ökning från 
trick till trick eller större ökning vid svårare trick?  
 
Från början, dvs. from 199015 såg skalorna ut likadana för män och 
kvinnor och svårigheten på tricken ökades stegvis med jämna 
intervaller på 0.1 eller 0.2 poäng (se figur 1, sid 34, 90-91 M+Kv samt 
92 M+Kv). Eftersom det skiljer sig en del mellan mäns och kvinnors 
svårighet på tricken och då det är lättare att öka på svårigheten på trick 
med låg svårighet än på de trick som redan har hög svårighet, 
utarbetades nya trickskalor. De nya skalorna är differentierade mellan 
män och kvinnor och poängen för svårigheterna stiger inte längre med 
jämna intervaller utan poängskillnaderna stiger med svårighet. Ju 
svårare trick desto större poängskillnad för varje rotation dvs., 
differensen mellan tricken ökar genom detta gradvis efter svårighet (se 
figur 1, sid 34, 93-96 Kv, 93 H samt 94-96 H). Dessa förändringar 
skulle bidra till att det är värdefullt för åkarna att förbättra sig vilket 
också leder till en utveckling av sporten. Poängen för de olika tricken 
förändrades genom detta relativt drastiskt under några år och i figuren 
nedan illustreras dessa förändringar på trickskalan för axlar. Axlarna 
särskiljs med avseende på rotationsgrad samt om landningen i axlarna 
sker med parallella ben, eller om landningen sker med korsade ben. Ett 
x efter rotationsgraden visar att tricket sker med korsade ben. 

 

                                                 
15   1986-1989 var tricken inte uppdelade i de två grupperna axlar och volter utan i 

klasser där svårigheterna graderades från A-H (se sid 24). I figur 1 visas därför 
endast förändringar i poängen under åren 1990-1996.   
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Teknikpoäng för axlar 1990-1996
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Figur 1. Förändring av teknikpoäng (0-4) för rotationen i axlar (180, 
180x,…, 1080x) under åren 1990-1996. 
 

Domarna 
 
Det diskuteras vidare att det skall finnas barriärer mellan domarna så 
att de inte skall ha möjlighet att prata med varandra eller titta på 
varandras poäng under tävlingen. Varje domare skall ge sin poäng 
oberoende av de andra domarnas poäng. En annan diskussions punkt 
är huruvida två domare från samma land skall vara tillåtna att döma 
samma tävling. Det skall i största möjliga mån vara domare från olika 
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länder men om detta av någon orsak, exempelvis ekonomiskt, är 
omöjligt kan två domare från samma land ändå döma samma tävling. 
 

Tävlingsbackarnas mått 
 
Salt Lake Citys Olympiska kommitté lämnar in en motion till F.I.S. att 
bestämmelserna för backarnas mått skall gälla till 2002 och att inga 
ändringar skall göras innan detta OS. Backarna skall nämligen börjas 
byggas sommaren 1997. Salt Lake City får stöd från F.I.S. i denna 
motion. Detta gäller framförallt puckel och hopp som är olympiska 
grenar men även acroski som hoppas göra sitt Olympiska intåg 2002. 
 

Video i bedömningarna 
 
Att använda sig av en videomonitor på domartornet har diskuteras, 
denna skulle vara som en hjälp och användas av huvuddomaren vid 
behov. Poängdomarna skulle dock inte kunna använda sig av videon 
till hjälp i sin bedömning. Det är dock omöjligt att göra det till en 
obligatorisk regel att video skall finnas på domartornet då detta inte är 
möjligt att genomföra på alla platser, ”as many places is not able to 
provide this”. 
 
En motion från en åkare föreslår att i de fall domarna totalt har missat 
ett trick skall man, om det går att bevisa med hjälp av video att tricket 
utförts, kunna korrigera poängen i efterhand. Motionen gick dock ej 
igenom men en diskussion att använda sig av video i bedömningen 
följde där man framförallt diskuterade riskerna med att använda sig av 
video i bedömningen. Om videokameran ej finns på domartornet och 
tävlingen filmas från någon annan plats i backen kan vinkeln som 
programmet/tricket filmats från vara en annan än den som domarna 
dömt ifrån på domartornet, vilket nämns som en risk. 
 
En överklagan mot en protest där en åkare och tränare anser att åkaren 
utfört ett trick och fått noll poäng för tricket och sedan fått avslag på 
sin protest om att få upprättelse diskuteras också vid samma möte. 
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Överklagan avslås med förklaringen att eftersom domarnas subcomit-
tee inte fanns med vid denna tävling, därför inte kan säga om tricket 
utförts eller inte. Denna protest som inte har att göra med en 
felräkning av poängen har att göra med domarnas perception och är 
alltså ett mänskligt misstag och vid sådana fall kan domarkommittén 
bara rätta sig till Tekniska delegatens uppfattning vid denna tävling. 
(Traona 1994) 
 
Vid ett möte 1997 (Brixen, 1997) står dock att läsa att huvuddomaren 
kan få använda sig av video, i av denna bedömda särskilda fall, vid 
problem att identifiera trick. 
 
 

ORSAKER TILL REGELFÖRÄNDRINGAR 
 

Förändringar som har att göra med validiteten 
 
Varför regelförändringar sker kan bero på många olika saker. 
Regelförändringar som har med validiteten att göra är regelförändringar 
som har betydelse för innehållet i sporten. Vad är det egentligen man 
vill att sporten skall innehålla? Vad vill man mäta i sporten? I acroski 
har exempelvis värdet av de olika delarna i prestationens innehåll 
ändrats en del över tid och diskussioner om innehållet har vid ett flertal 
gånger aktualiserats och reglerna har utifrån detta förändrats. 
Bedömningen av tekniken, tricken, var exempelvis 1986 värd 25% av 
det totala åket medan den nu är värd 50% av åket. Antalet trick som ett 
åk skall innehålla har också förändrats från att ha varit relativt fritt till att 
vara mycket precist, med bestämda regler för, hur många och vilka trick 
som skall finnas med i ett åk. Definitionerna på vad som skall prioriteras 
inom koreografi delen har också förändrats över tid. 
 
Diskussioner om vad skidbalett är och vad det skall vara i fortsättningen 
förekommer ständigt och kriterierna för vad teknik och koreografi 
delarna skall innehålla utvecklas och förändras. Att hitta kärnan i 
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sporten eller som det i denna rapport benämns, sportens idé, är att 
komma fram till vilket innehåll man verkligen vill att sporten skall ha. 
Vad karaktäriserar just denna sport är frågor som har med validiteten att 
göra och många av de förändringar som sker har som synes till orsak att 
förbättra validiteten i bedömningarna. I bedömningssporter blir 
validitetsproblemet extra viktigt då prestationen direkt kan kopplas till 
reglementet, eftersom varje enskild del i prestationen har ett direkt 
samband med reglementet. I sporter som fotboll, ishockey, löpning osv. 
är prestationen mer indirekt kopplad till reglementet. 
 
Backlängd och lutning har diskuterats och förändras för att få fram en 
annan sorts åkning. En förändring som även denna har med validiteten 
att göra. 
 

Förändringar som har att göra med reliabiliteten 
 
Förändringar där reliabiliteten är orsak är de förändringar som har med 
tillförlitligheten att göra. För att få en bättre tillförlitlighet i de 
bedömningar som görs förändrades exempelvis domarfördelningen från 
att alla domare dömde alla delar till att de olika delarna i bedömningen 
delades upp så att domarna skulle kunna koncentrera sig på endast 
specifika delar av prestationen. Med uppdelad bedömning där olika 
domare tittade på olika delar av de tävlandes prestation borde 
bedömningarna bli mer tillförlitliga. Får varje domare mindre att 
koncentrera sig på bör det leda till att mindre misstag sker och en mer 
exakt bedömning kan göras. Systemet man använder sig av i 
bedömningen av artistic impression där den högsta och den lägsta 
poängen strykes och de tre återstående poängen adderas för att få fram 
poängen är också relaterat till reliabiliteten. Om man stryker 
ytterligheterna är tanken att man eliminerar risken att alltför personliga 
värderingar eller direkta misstag påverkar bedömningarna och de blir på 
detta sätt tillförlitligare. 
 
Att använda APL (Acro Program Layout) i bedömningarna var också en 
regeländring som kom till för att öka reliabiliteten i bedömningarna. Om 
domarna på förhand vet vilket trick som skall utföras är det lättare för 
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dem att vara beredda och inte missa någon detalj i tricket. Frågan är 
dock om denna APL alltid hjälper till att höja reliabiliteten i 
bedömningarna. När åken innehöll 19 trick torde det ha varit till en hjälp 
för domarna att vara förberedda på vilka trick som skulle utföras men då 
domarna för att markera på APL:en om tricket utförts måste ta sin blick 
från åkaren och anteckna tricket på papperet kommer dock domaren inte 
att se hela åket. Om man räknar att varje gång domaren gör en 
anteckning tar det 1-2 sekunder, med 19 trick blir det då ca 30 sekunder 
av åket som domaren inte alls tittar på. Åket var under denna tidpunkt ca 
två minuter vilket innebär att ungefär en fjärdedel av de tävlandes 
prestation sågs aldrig av domaren. Nu är trickantalet begränsat till sex 
trick och lika mycket tid går inte åt till att anteckna. En annan orsak till 
att ifrågasätta APL:ens hjälp för att öka reliabiliteten är följande. Om en 
åkare inte utför det förväntade tricket är då domaren vaksam på detta 
eller är domarens förväntningar på vad åkaren skall utföra stora nog att 
ha inflytande på vad domaren tror sig se och ger poäng för? För att 
illustrera detta tänker vi oss en åkare som skall utföra en axel, dvs. ett 
roterande hopp i luften, på 900 grader, 2.5 varv. Åkaren skriver upp 
tricket och lämnar in sin APL till domarna. När tävlingen sedan kommer 
missar åkaren lite grand och istället för att hoppa 2.5 varv så landar 
åkaren redan efter drygt två varv. Har nu APL:en varit till nytta för 
domaren som direkt kunde avgöra att åkaren missade lite och roterade 
inte tillräckligt i hoppet eller kommer domarens förväntningar på var 
åkaren skall landa att inverka så att domaren inte riktigt 
uppmärksammar den faktiska landningen? Om domaren av någon 
anledning inte är riktigt uppmärksam på vad som sker kan APL:en 
hjälpa denne från att göra bort sig totalt samtidigt som den också 
kommer att vara till hjälp för åkaren ett tillfälle som detta. Frågan är 
dock om tillförlitligheten ökas med användning av APL:en. 
 
Specificeringar av innehållet har diskuterats och förtydligas under denna 
period. Under en period i början på 90-talet när kraven för vad 
programmen skulle innehålla var mycket tydligt specificerade, 
exempelvis skulle de s.k. linking tricken utföras utefter mycket strikta 
regler för att högsta poäng skulle tilldelas dem. Snurrade man en piruett 
två varv var den värd 0.4 poäng medan om samma piruett utfördes tre 
varv och en av skidorna lyftes över huvudhöjd tilldelades tricket ett 
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värde på 0.6 poäng. Förändringar som förtydligar reglementet på detta 
sätt är andra åtgärder som vidtagits för att höja reliabiliteten. 
 

Förändringar som har andra orsaker 
 
Här skulle man kunna tänka sig orsaker som har att göra med krav från 
andra intressenter som exempelvis massmedia och sponsorer. I acroski 
tävlar alla åkarna i en kvaltävling och de bästa tävlar sedan ett finalåk. 
Antalet tävlande som går vidare från kvalet till finalen har förändrats 
och var exempelvis 1988 16 herrar och åtta damer, 1992 tio herrar och 
fem damer och är 1997 åtta damer och åtta herrar. Dessa förändringar 
har delvis påverkats av massmedia. Tiden för tävlingsåken har i och 
med backens förändrade längd varierat och för att underlätta vid TV-
sändningar har man försökt att finalen, med både damerna och 
herrarnas åk, ska kunna genomföras på en timme. 
 
Backlängden får som nämnts nu inte ändras innan OS 2002 eftersom 
Organisations kommittén för detta OS har fått klartecken från F.I.S. att 
börja byggandet av anläggningar fr.o.m. 1997. Detta gäller först och 
främst puckel och hopp då acroski ännu inte är OS gren men är dock 
ett exempel på hur andra intressenter styr sporten. 
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RESULTAT FRÅN INTERVJUERNA 
 
I denna resultatdel, som är en sammanfattning av de intervjuades svar, 
redovisas erhållna data utifrån de sex frågeområden som intervjuerna 
baserades på, dvs. sportens idé, bedömning, domare/påverkan, 
regler/bedömningsreglemente, protester samt övriga tankar. När så är 
möjligt redovisas svaren från de tre olika grupperna åkare, tränare och 
domare gemensamt, men vid skillnader mellan grupperna eller mellan 
personerna redovisas de intervjuade var för sig. Flera citat finns med för 
att få en bättre och närmare känsla för de intervjuades uppfattningar. 
Denna del presenterar resultaten utifrån de intervjuades synvinkel och 
här lämnas inte några personliga reflexioner från mig. Dessa kommer i 
stället att tas upp i diskussionen i den avslutade delen av rapporten. När 
intervjuerna utfördes var namnet för acroski, skidbalett och p.g.a. detta 
kommer termen skidbalett att användas i citaten samt när jag refererar 
tillbaka till de intervjuades åsikter. 
 

Sportens idé 
 
De viktigaste egenskaperna i acroski tycks vara styrka, akrobatik, god 
koordination, allsidighet, rytmkänsla och enligt de bägge domarna 
framförallt utstrålning. Ett idealprogram skall först och främst innehålla 
de obligatoriska svårigheterna men sedan nämns dynamiska fartfyllda 
åk, show, action och intressant åkning till musiken som mycket viktiga 
ingredienser. 
 

I think the most important is to be not only a skiier, it means that you must 
have learned gymnastics and choreography and ski of course. The main 
problem is to have good acrobatics a good acrobatic base, movements 
(Tränare). 

 
Ja värdefullaste det är att ha utstrålning, du känner att du gör, att du åker 
för dig själv så att säga. Det skall inte vara en maskin som håller på och 
åker i backen (Domare). 
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Bedömning 
 

Är det som nu bedöms det rätta att bedöma? 
 
Vad är det då som bedöms i acroski? Hur väl överensstämmer 
uppfattningen av vad de intervjuade anser vara det viktigaste, det som 
skall värderas högst, med vad som bedöms? Anser de intervjuade att det 
är rätt saker som bedöms?  
 
Flera av de intervjuade nämner att bedömningen blivit bättre nu än 
tidigare med nya bedömningsregler och uppdelad bedömning16. 
 
Ett fall får fr.o.m. denna säsong större avdrag och det är något som 
nämns som något positivt eftersom det inte bör vara möjligt att om man 
faller ändå kunna vinna en tävling, vilket tidigare varit möjligt då 
avdragen för fall inte varit så stora. Med större avdrag för fall menar 
man att det nu borde bli mer utslagsgivande och genom detta 
rättvisare17. 
 

... having falls a one full point off so if they fall they not gonna win. I think it 
will help the judges and it will help everybody outside the sport and in the 
sport realize when you fall you are done (Utövare). 

 
Några av åkarna nämner att de tycker att reglerna är rätt bra men att 
problemet är domarna och deras kunskap att döma efter reglerna. En 
tränare säger dock den totala motsatsen och menar att det är reglerna 
som är problemet fast tillägger att domarna borde vara mer 
professionella. Tränaren är vidare av den uppfattningen att baletten 
måste innehålla mer dynamik och action och menar att de regler som 

                                                 
16 Tidigare dömde alla domare alla delar i bedömningen men nu är bedömningen 

uppdelad så att några domare dömer Technichal Merit, dvs. svårighetsgraden och 
utförandet på tricken och de andra bedömer Artistic Impression, koreografin, 
utstrålningen m.m.  

17  Tidigare var avdraget för ett fall 0.5 poäng per domare multiplicerat med tre 
domare, dvs. totalt ett avdrag på 1.5 poäng. Med en höjning på avdraget till 1.0 
poäng per domare blir det totala avdraget nu istället 3.0 poäng. 
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kom till i samband med OS (1992) har styrt idrotten åt fel håll: 
 

…competitors must not try to dance because you can't dance with skiis and 
skiboots and skipoles. You must try to use what you have, you have skiis you 
have poles you must try to use as good as possible and I think the problem 
is that since the 80's we forget that. To try to become more with some rules 
like that, like that to try to come into Olympics and it was completley wrong.  

 
Domarna menar att koreografi och artistic impression skulle värderas 
mer. En av åkarna menar också på att man kanske skulle kunna vara lite 
friare i bedömningen, att tricken självklart måste bedömas hårt men att 
det borde vara lite friare mellan tricken. En annan åkare menar att 
bedömningen ibland är lite skev och menar att en åkare som är mycket 
duktig på artistic impressiondelen (AI), får en bra AI-poäng. En åkare 
som inte är lika bra på AI men som har de tekniska bitarna, dvs. hög TM 
poäng, får dock också lätt en bra AI-poäng medan den som inte är 
tekniskt lika bra men har bra koreografi, bra AI, har svårare att få 
utdelning på AI-poängen om tekniken inte ligger på så hög nivå. 
 
Denne åkare tycker också att det borde vara en jämnare bedömning av 
alla tävlingar under året. En idé från en tränare är att man skall ta med 
sig kvalpoängen till finalåket så att man lägger ihop kvalpoäng och 
finalpoäng när man räknar ut totalpoängen och menar på att det skulle 
bli rättvisare så. Man är då tvungen att göra två bra åk, tvungen att 
bevisa i båda åken att man räcker till. 
 

Är det alltid rätt person som vinner tävlingarna? 
 
Vid frågan om det någon gång har hänt att fel åkare vinner, dvs. en 
annan åkare än den man själv tycker skulle vinna, vinner tävlingen är 
svaren entydiga; 
 

”Yes, of course”,  "Oh Good yes!",  "...yes it occures, it’s normal",  "... 
Ja...",  "Det händer men...",  "Det händer men inte ofta", "Ganska ofta", 
"...Jo, det har det faktiskt" 
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Att man är av åsikten att fel åkare ibland vinner tävlingar förklarar man 
med att balett är en domarsport med mänskliga domare som kan göra 
misstag och som trots bedömningsreglementet har sina egna värderingar 
när poängen sätts. Det nämns också att det kan vara svårt att kunna 
bedöma vem som åkt bäst då man som åkare/tränare kanske inte har sett 
alla åkare och då har svårt att uttala sig eller att man som domare dömt 
antagligen teknik eller koreografi och då kanske inte har den korrekta 
helhetsbilden för att göra en rättvis bedömning. Dock nämns även dåliga 
domare, att domarna dömt för lite under året och kanske inte är helt 
insatta i nya regler samt att det kanske är en känd åkare som får höga 
poäng trots att han/hon gör misstag, som andra förklaringar. Man tycks 
dock acceptera att bedömningsproblem av denna art alltid kommer att 
finnas i en sport med domare och menar att den som ger sig in i leken 
den får leken tåla: it's in the game (Tränare). 
 

Rättvisa bedömningar? 
 
I en bedömning finns alltid en viss del av subjektivitet och man kan 
fråga sig om bedömningar där den mänskliga faktorn är av avgörande 
betydelse kan bli helt rättvisa. De intervjuade har därför fått ge sin syn 
på rättvisan i de bedömningar som görs i acroski. Åkarna är eniga om att 
någon riktig total rättvisa på varje tävling finns kanske inte och menar 
att med mänskliga domare måste man acceptera att misstag begås. En 
åkare säger att i det långa loppet under en hel världscup på 10-12 
tävlingar så får du för lite någon gång och för mycket någon gång och att 
det då jämnar ut sig i slutändan men att i ett VM eller liknande då det är 
en tävling som gäller, då är det inte säkert att rätt åkare vinner. Det är 
mänskligt att fela och domarna ser inte allt. Redan när man ger sig in i 
sporten vet man att det är mänskliga bedömningar och att man måste 
acceptera att vissa felbedömningar kommer att göras men menar också 
att den mesta bedömningen är okey. En annan åkare berättar att det i 
början kändes mycket jobbigt när man tyckte att poängen inte var rättvis 
och menar att man måste kunna ha distans till sporten. Att känna sig 
lycklig och nöjd med åket om man själv tycker att man gjort ett bra åk, 
oavsett vilken poäng domaren satt på papperet är väldigt viktigt menar 
denne åkare och fortsätter med att berätta att det tog några år att 
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acceptera förekomsten av orättvisor. Trots att man måste acceptera att 
misstag kan begås menar dock åkarna att domarna skall utbildas vidare, 
hålla sig ajour med nya regler och att domarna verkligen ska göra en 
extra insats att lära sig nya regler. 
 
En av domarna är av den åsikten att en subjektiv värdering kan bli 
rättvis men säger också att "man är ju ingen robot, ingen maskin". Man 
försöker ju verkligen att göra sitt bästa som domare. Den andre domaren 
är dock mer tveksam och menar på att visst finns det tillfällen då man 
funderar över vad det egentligen är man håller på med och menar att 
även om det för det mesta blir rätt så händer det för ofta att det blir fel. 
En av tränarna menar dock på att bedömningarna trots allt är ganska 
rättvisa men medger att visst kan man bli förbannad och fundera på vad 
domarna egentligen dömer på och att man kanske skulle vilja ha en 
motivering ibland, varför det dömdes si eller så. Den andre tränaren 
säger att det behöver inte bero på en domare utan att det beror på den 
grupp av domare som dömer och menar att exempelvis är domarna som 
dömer USA-delen av världscupen ofta en grupp domare och att det 
sedan i Europa är en annan grupp av domare och att man då ofta ser 
skillnader i poängen. Det behöver dock inte vara skillnader i rankingen 
men väl skillnader i poängen. Denne tränare ställer sig dock mycket 
frågande till om någon sport överhuvudtaget kan bli rättvis och menar 
att t.ex. i alpin skidåkning där man mäter med hjälp av klockan är det 
ända inte alltid rättvist då väderförhållanden och snöförhållandena hela 
tiden förändras under tävlingen och tidsmarginalerna är väldigt små. 
Tränaren menar att mänsklig bedömning kan inte bli helt objektiv och 
känner sig frustrerad över att man sedan tio år tillbaka försökt jobba för 
att göra sporten mer och mer objektiv för att få den rättvisare och 
rättvisare och tycker att man på det sättet istället har dödat sporten och 
att man nu måste komma igen och säga: 
 
 …okey we never be objective but please let balletskiing be balletskiing.  
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Även den andre tränaren har liknande tankar och säger; 
 
Jag tycker det är lite av tjusningen också, att det inte är att ta sig därifrån 
till dit på de sekunderna och du är bäst, utan jag tycker att det är lite av 
tjusningen att det är en liten frihet också att det är det jag gillar med 
sporten. 

 

Namn och tidigare meriter  
 
Förutom en av domarna är alla överens om att namn och tidigare resultat 
har betydelse vid bedömningarna. Man menar att man måste göra sig ett 
namn genom att åka bra och när man väl har gjort det kan man ha en 
viss fördel av sitt namn, det är en process man måste igenom. En tränare 
menar dock, trots att han håller med om namnets betydelse, att åker en 
åkare bara tillräckligt bra så visst kan åkaren vinna även om den inte har 
gjort sig ett namn, det gäller bara att prestera något riktigt bra. 
Detsamma sade också den av domarna som menade på att namn och 
liknande inte har någon betydelse. Denne domare menar att man såg 
ganska mycket bevis i fjol på att tidigare meriter osv. inte har någon 
betydelse. 
 

Jag tror det är lättare för en känd person som har gjort det bra att få 
högre summa och det är inte för att domaren är helt inkompetent det är 
bara helt mänskligt. Det är en del av gamet du måste igenom (Åkare). 

 
En av åkarna menar dock på att efter tredje-fjärde tävlingen på säsongen 
har domarna gjort sig en bild över ungefär var åkarna skall placera sig 
och tror att de åkare som varit topp fem på dessa tävlingar kommer att 
ligga kvar på dessa placeringar. Visst kan andra åkare än de som legat i 
topp ha möjlighet att få en bra placering men det är mer om någon av de 
topprankade åkarna verkligen gör bort sig. Åkaren menar också att det 
har betydelse om man har en titel. Exempelvis den regerande 
världsmästaren/världsmästarrinnan gör ett åk och även om han/hon inte 
åker det allra bästa just det åket så kan det bli lite pluspoäng just för att 
han/hon är regerande världsmästaren/världsmästarinnan. En annan åkare 
tycker att det skett felbedömningar i de tre sista tävlingarna denna 
säsong även om denne åkare inte säger sig kunna veta om det beror på 



 

 

 

47 
 

att domarna inte sett vad åkaren gjort för misstag eller om det är så att 
det är en så pass känd åkare med ett namn och att poängen därför blir 
hög även om åkaren gjorde misstag. 
 

Klädsel, musikval m.m. 
 
En av domarna är av uppfattningen att en åkares yttre som längd, vikt, 
klädsel och liknande inte spelar någon roll vid bedömningen, att det inte 
är något som man som domare påverkas av. Domaren menar vidare att 
utstrålningen hos en person dock spelar roll och säger sig själv 
personligen bli påverkad om en åkare åker omkring och inte bjuder på 
någonting av sig själv, inte spelar ut programmet. De övriga menar dock 
att även de andra faktorerna kan ha viss betydelse exempelvis en tråkig 
overall kan påverka negativt likaväl som att vara lång och få fina linjer i 
sin åkning skulle kunna påverka positivt tror man. 
 
Att musiken har en stor betydelse är alla överens om. Det är viktigt att 
hitta en musik som passar till åkarens rörelser och personlighet, åkaren 
skall kunna använda sig av och bygga upp sitt program runt musiken. 
Två av åkarna poängterar att det också gäller att välja en musik som inte 
är alltför svår eller krånglig för domare och publik att ta till sig. En åkare 
nämner att ett sätt att göra domarna intresserade är att välja en bra 
musik. En tränare menar att om åkarna är på samma nivå kan det vara 
musiken som gör skillnaden: 
 
 I think it's the most important. At the same level, the music makes the 

difference. 
 
Nya trick och idéer värderas högt bland åkare, tränare och domare men 
både åkarna och domarna poängterar också svårigheten med nya trick. 
Dessa nya övningar skall nämligen visas upp för domarna på träning och 
klassificeras och poängsättas vilket dock inte alltid är helt lätt och enligt 
de intervjuade kan leda till häftiga diskussioner mellan domarna. Åkarna 
menar att det är svårt att få det nya tricket rätt värderat och en åkare 
förklarar det med att det är svårt för domarna eftersom de aldrig har 
gjort tricket/övningen och därför inte kan veta eller förstå att det som ser 
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väldigt lätt ut kan vara mycket svårt att göra men säger att man kan ju 
inte heller vänta sig att domarna skall kunna utföra dessa övningar. 
Trots detta tycks alla vara positiva till nya trick och övningar och menar 
att detta gör sporten mer intressant och spännande och dessutom 
utvecklar sporten. 
 

Diskussioner om bedömningarna 
 
Åkarna är alla av den uppfattningen att diskussioner om bedömningarna 
förekommer en hel del, man diskuterar vad som bedömts, om de poäng 
man fick och de poäng man inte fick: 

 
I stort sett mellan varje tävling. Varför vann inte jag? 
 
Diskussioner förs ofta, såg domarna vad jag gjorde, såg domarna inte vad 
jag gjorde? 
 

En åkare påpekar dock att det är sällsynt att denne diskuterar 
bedömningarna efter tävlingarna men att det händer ibland. Alla åkare är 
dock inte enbart positiva till diskussioner av bedömningarna. En åkare 
menar att diskussionerna oftast handlar om felbedömningar, man 
diskuterar felen men väldigt sällan diskuteras de riktiga poängen, dvs. de 
poäng man anser vara rättvisa. 
 
En annan åkare förklarar också att diskussion av bedömningarna, vilken 
poäng man fått eller inte fått, ofta sker tillsammans med tränaren när 
man tittar på åket på video. Man tittar på axlarna och volterna, om man 
varit kort i rotationen och därför fått avdrag eller om tricken varit bra, 
man tittar på koreografin osv. och analyserar sitt åk mot poängen. 
Vidare menar denne åkare att diskussioner med domarna, skall i de fall 
de är nödvändiga, gå igenom tränaren. Även en av tränarna tar också 
upp att om det är något problem så bör tränaren prata med domaren, 
men att en tränare inte bör gå in i diskussioner kring bedömnings-
problem med sina åkare.  
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Den ene tränaren menar att diskussioner förs ofta, man diskuterar vad 
som bedömdes och vad som inte bedömdes, vad som borde bedömts 
osv. 
 
Domarna menar att mellan domarna diskuteras det en hel del efter 
tävling, ibland tittar man på video och analyserar eller diskuterar och 
utvärderar. På frågan om domarna också diskuterar med tränarna och 
åkarna säger man att det givetvis beror på vilka domare som dömer men 
att de själva tycker det är viktigt att diskutera med åkare och tränare om 
de har några frågor. Det är viktigt att höra åkaren/tränarens ståndpunkt, 
att ge svar på frågor och att förklara varför man bedömt som man 
gjorde. Ena domaren medger att även under tävlingar diskuterar 
domarna med varandra18. Den andre domaren menar att så inte är fallet 
utan att man som domare har pressen på sig att lämna sin poäng så fort 
som möjligt, att man är tvungen att vara koncentrerad bara på sig själv 
och att man inte hinner titta på eller kommunicera med någon annan 
domare under tävlingen. 
 

Domare/påverkan 
 

Påverkansfaktorer 
 
Trots att domarna har ett bedömningsreglemente med olika kriterier att 
utgå ifrån så är alla intervjuade överens om att olika domare har olika 
syn på vad som skall värderas i ett program. 
 

Absolut - det är grunden till varför man har flera domare, hade det varit att 
alla synts likt hade det räckt med en domar. Det är därför man har sju 
domare (Åkare). 

 
Förutom en domare menar alla att denna olika syn också inverkar på 
totalpoängen. Denne domare menar att på domarseminarierna diskuteras  

                                                 
18Under tävling är det inte tillåtet för poängdomarna att kommunicera med varandra, 

dock får poängdomarna kommunicera med huvuddomaren. 
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saker som detta men att när man går ut från mötet så pratar man samma 
språk, man har alltså kommit överens om ett gemensamt synsätt. 
Orsakerna till dessa skillnader är enligt de intervjuade en blandning av 
kulturella skillnader, dvs. att domarna kommer från olika länder och 
världsdelar och att olika stilar premieras i olika länder. Detta 
tillsammans med individuella skillnader där varje enskild domare har 
sina egna värderingar. 
 
Att det skulle vara skillnad att döma det egna landets åkare gentemot de 
andra åkarna tror tränarna och alla utom en åkare, som dock senare 
nämner att det kan hända att man får en lägre poäng i sitt hemland. Även 
de andra tränarna och åkarna nämner att det inte endast är så att man får 
en högre poäng av sin hemmadomare utan kanske är det också tvärtom, 
att domaren bedömer sin egen åkare hårdare/strängare. En åkare nämner 
OS-94 i puckel som exempel på en tävling som många diskuterat, vann 
åkaren där för att det var hemmaplan eller? En annan av åkarna tänker 
sig att de kan ha en viss betydelse att tävla i sitt hemland: 
 

Oh Good we in the US, I hope they gonna go my way just a little bit 
(Åkare). 

 
Denne åkare menar att det enda sättet att komma ifrån de fördelar som 
hemmaplan ger är att man inte skulle tillåta värdlandets domare döma i 
sitt hemland och berättar att denna åtgärd har man redan i vissa andra 
sporter där de tävlande och domarna ej är tillåtna att tillhöra samma 
nationalitet. Domarna menar dock att det inte är någon skillnad i 
bedömningen av egna landets och andra länders åkare. En av domarna 
berättar att man är väl insatt i detta problem, att döma den egna 
nationens åkare, och att man har möten och diskuterar detta och 
rättvisan i bedömningarnar. Domaren menar trots allt att det kulturella 
kan inverka, då synen på programmen till viss del kan vara olika i olika 
länder. Den andre domaren säger dock att detta är inget problem och att 
man inte heller diskuterar detta bland domarna. 
 
Att väderförhållanden som t.ex. dålig sikt eller mycket kallt väder (låg 
temperatur) påverkar domarna är alla överens om då koncentrationen i 
dessa fall kan svikta men det nämns också att man som domare i 
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världscupen blir serverad med kaffe, choklad, frukt och mackor för att 
hålla sig pigg samt att det i domartornen på världscupen finns en viss 
värme till hjälp för domarna. 
 
Även långa tävlingar nämner några intervjuade har betydelse för 
koncentrationsförmågan och ett antal tävlande på 15-25 stycken nämns 
av tränarna och en domare som gräns för när de tror att koncentrationen 
börjar svikta. En åkare menar t.o.m. att det efter var 10:e åkare borde 
vara en paus. De andra åkarna har svårt att säga ett exakt antal men 
menar att det har betydelse för koncentrationsförmågan om de är många 
tävlande att döma. En åkare och en av domarna tycker dock att det är 
bra som det är nu och att det inte är något problem att döma ett kval med 
60 stycken åkare. 
 
Publik, tränare och andra domare som påverkans faktorer? På denna 
fråga var uppfattningen delad, tränarna och alla åkare förutom en, 
menade att visst har publiken och andra yttre faktorer en viss betydelse 
när det gäller påverkan av domarna. En tränare menar dock att ju bättre 
domare desto mindre påverkad blir denne och att det är en fråga om 
proffessionalism. Tränaren påpekar dock vidare att man ändå måste 
tänka på att det är människor som dömer och att man måste ta hänsyn 
till den mänskliga faktorn som kan fela. Domarna menar dock att 
publiken inte har någon inverkan på bedömningarna. Det nämns också 
att backen nu med de nya reglerna är kortare vilket gör det lättare att se 
åkarens alla rörelser. En domare berättar att efter en protest som kom 
efter OS (-92) så har domarna genomgått en syntest: 
 

Resultatet är väl att det finns x antal domare idag som har glasögon som 
inte hade det förut. 

 
Att en åkare skulle kunna påverka en domare förutom just under 
programmet tror inte domarna. Åkarna är av den uppfattningen att det 
allmänna uppträdandet, hur det går på förträningen, hur man gör sorti 
från tävlingsarenan osv. har en viss betydelse även om den kanske inte 
är så stor19. 
                                                 
19 Att inget svar redovisas från tränarna beror på att denna fråga inte ställts till dem. 
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Startordningen 
 
Att en föregående åkares poäng skulle ha betydelse för nästföljande 
åkare och att det skulle vara av betydelse var i startfältet man startar är 
något som tre av de fyra åkarna funderar på även om de kanske inte tror 
att det är så egentligen. En åkare menar dock att varken det ena eller det 
andra har någon som helst betydelse. En av tränarna menar att det kan 
ha viss betydelse exempelvis om en åkare som gör ett riktigt bra åk har 
haft flera dåliga åkare framför sig så blir skillnaden stor och det kan ha 
betydelse för poängen. Den andre tränaren menar också på att det kan ha 
viss betydelse var man startar men mer för att åkarna kanske blir skakis 
om de får den bäste åkaren framför sig eller något liknande men 
poängterar också att tävla i slutet, med risk för okoncentrerade trötta 
domare, kan vara en nackdel. Domarna har också olika uppfattning, en 
av domarna menar att självklart har det betydelse vilken åkare som man 
har före och efter då det ju alltid är dessa bilder som man har färskat 
kvar i huvudet när nästa åkare bedöms. Domaren menar också att det är 
bra för en åkare att starta i början för då har domarna mest skärpa men 
att det också kan vara en fördel att starta i slutet när domarna är lite 
tröttare. Den andre domaren menar dock att varje åkare döms oberoende 
av de andra åkarna, att man inte har kvar det tidigare åket i huvudet utan 
att det är nytt som kommer hela tiden. Samme domare menar också att 
det inte har någon betydelse var i startlistan du startar men menar att det 
är viktigt att föråkare20 finns. Ingen av de intervjuade tror på att mutor 
eller något liknande förekommer inom sporten men en av åkarna menar 
att allt nog ändå inte är riktigt rättvist och syftar på hur det går till när 
domarna får sina licenser och hur de plockas ut till detta. 
 
 

                                                 
20  Föråkarna bör bestå av åkare på samma nivå som de tävlande. Finns inga föråkare 

på denna nivå, blir de två sista damerna resp. de två sista herrarna på tävlingens 
startlista föråkare. Föråkarna ska vara till hjälp för domarna att komma igång 
med sitt dömeri. 
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Uppfattning om domarna 
 
Vad har man då för uppfattning om domarna inom freestyle? Åkarnas 
gemensamma uppfattning tycks vara att bedömningarna oftast är rätt 
bra, att domarna nog kan reglerna men att de borde engagera sig mer 
och titta mer på träningar och video för att träna sig att bedöma. Om att 
vara domare och ute och titta på träningar innan tävling som övning, 
säger dock en domare: 
 
 …jag är oftast själv, det kan jag nog lugnt säga… 
 
Tränarna är liksom åkarna inne på att domarna behöver titta mer på 
träning eller video och är också av den uppfattningen att domarna nog 
kan det mesta men att problemet är att använda sina kunskaper på rätt 
sätt. Även en av domarna nämner att kraven på domare borde höjas. 
Dåligt betalt osv. nämns dock som förklaring till att domarna har svårt 
att riktigt engagera sig men man menar att trots allt fungerar det till 
övervägande del bra. 
 
Som åkare satsar man 100% på sporten och då är det tråkigt att se att 
domarna inte har riktigt samma inställning. Det nämns att domarna 
ibland kan ta sitt dömeri lite grand som semester och att det har en 
tendens att bli sena festliga nätter för vissa av domarna. Även om det 
bara är vissa av domarna det gäller och det är mer i undantag det händer 
så önskar åkarna att dömeriet skulle tas mer seriöst från domarnas sida 
och en av åkarna talar t.o.m. om att det borde finnas regler för domarna 
att följa. Exempelvis att de inte bör umgås med de tävlande privat, inte 
dricka för mycket alkohol osv. En av åkarna säger också att man har 
diskuterat att det skulle vara bra om domarna fick extra utbildning de 
säsonger då reglerna förändras. Tränarna pratar om utbildning för 
domarna och att domarna måste bli lite mer självkritiska och utvärdera 
sig själva lite mer. 
 



 

 

 

54 
 

…jag tycker inte att det fungerar, de är inte tillräckligt självkritiska, de tar 
inte åt sig den kritik de får och de tar den inte på rätt sätt, de tar det som 
personlig kritik istället för att ta det som en kritik för att utvecklas och för 
att utveckla sporten (Tränare) 
 

Nivån på tävlingen 
 
Man kan fråga sig om nivån på tävlingen exempelvis om det är en 
kvaltävling, en finaltävling, en världscup, ett VM eller OS om 
bedömningen ligger på samma nivå eller om det är skillnad mellan olika 
tävlingar. Tre av de fyra åkarna tror och hoppas verkligen att det inte är 
någon skillnad i bedömningsnivå mellan olika tävlingar utan menar att 
det bör och nog också är samma nivå, samma skärpa på bedömningarna. 
En av åkarna menar dock att det kanske är mer skärpa och strängare 
bedömningar på tävlingar som t.ex. OS och VM, att bedömningarna blir 
viktigare i stora mästerskap. Även tränarna har tankar om att nivån på 
tävlingen har viss betydelse. En av tränarna menar att domarna nog blir 
mer seriösa på t.ex. ett VM eftersom de där har större press på sig då 
massmedia och TV bevakar tävlingarna på ett annat sätt än vid en 
världscup tävling. Den andre tränaren nämner publiktryck och tänker sig 
att domarna kanske blir lite skärrade eftersom de inte är vana vid den 
situationen.  
 
En av domarna menar på att det är lättare att bedöma ett riktigt bra åk än 
ett dåligt men att domarens bedömningsnivå är densamma vilket även 
den andre tränaren menar, alla tävlingar bedöms på samma nivå. 
 

Domarsammansättning  
 
Domarna i freestyle dömer sportens alla tre grenar acroski, puckelpist 
och hopp. Tre grenar med snabb utveckling av både idrotterna och dess 
regelsystem. Är det då möjligt att hålla sig ajour med den snabba 
utvecklingen och nya regler som kommer i tre så olika grenar? Åkarna 
säger att de inte skulle ha något emot att ha grenspecificerade domare 
men menar att det skulle aldrig fungera ekonomiskt, det skulle bli 
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alldeles för dyrt. Det nämns också från både åkar-, domar- och tränarhåll 
att det är viktigt att behålla enheten i freestyle som är en sport bestående 
av tre grenar och att man därför bör ha samma domare. Tränarna 
påpekar dock, som tidigare nämnts, att domarna bör träna mer på 
bedömning. En av domarna menar att det är svårt med tre så olika 
grenar medan den andra domaren menar att det gäller att vara mycket 
intresserad, att verkligen bry sig om de olika grenarna och vilja kunna 
mer. 
 
Sammansättningen på domarna i acroski har som tidigare nämnts, 
förändrats en hel del (se sid 22). Vad tycker då de intervjuade om denna 
domarsammansättning som man använder sig av nu? 
 
Det tycks som om de flesta tycker att det är positivt nu bl.a. eftersom det 
med uppdelad bedömning borde vara lättare för domarna att ha en 
specifik del att kunna koncentrera sig på. En tränare har dock en tanke 
om att ev. använda sig av fem domare som dömer allt och där högsta 
och lägsta poängen räknas bort, detta för att förenkla sporten och inte 
krångla till allt så mycket. Som en domare uttrycker sig: 
 

…dagens sätt att döma balett tycker jag är mycket bättre, den är mycket 
lättare, i och med att du har delat upp det så du ägnar dig åt en sak hela 
tiden. 

 

Regler/bedömningsreglemente 
 

Regelkunskapen 
 
Hur är det då med regelkunskapen? Domarna anser sig själva mycket 
väl insatta i reglerna men en av domarna nämner också att det kan vara 
svårt att hålla sig riktigt ajour med reglerna i acroski eftersom det 
kommit så mycket nya regler de senaste åren. Ena domaren menar dock 
att domarna i allmänhet är för dåliga medan den andre domarens 
uppfattning är att domarna är väl insatta i reglerna och berättar att när 
man kommer till ett domarseminarium så har domarna ca 10 sidor 
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regeltester, som tar upp allt från petitesser till stora frågor, att gå igenom 
och att man är tvungen att kunna regelboken. Åkarnas och tränarnas 
regelkunskap menar den ene domaren är dålig och säger sig märka detta 
framförallt i diskussioner och frågor men även på att åkarnas program 
kan vara olistigt uppbyggda. Den andre domarens uppfattning var dock 
att åkarnas regelkunskap är bra men att tränarnas är för dålig. Tränarna 
själva anser sig dock väl insatta båda två; den ene säger; "I knew 
everything" och den andre; "Väl insatt". De tycker att åkarna måste vara 
väl insatta i reglerna men att regelkunskapen trots det kanske är lite 
varierande. Åkarna själva anser sig ha bra regelkunskap men medger att 
de nog kanske inte kan allt. De viktigaste reglerna för åkarna menar man 
är att kunna sätta ihop ett program utefter reglementet och menar att det 
är något man måste kunna men någon nämner också att man kan ta 
tränarna till hjälp med detta. En av åkarna menar att: 

 
Every skiier should knew the rules perfectly. It's like a job, you have to knew 
the rules in your buisness. 

 

Diskussioner angående reglerna 
 
Diskussioner angående reglerna tycks förekomma i alla de tre 
intervjuade grupperna. Man funderar på reglerna, ifrågasätter dem och 
kanske framförallt diskuterar de nya regler som kommit under de 
senaste åren. Att diskutera reglerna ser man som något positivt för 
utvecklingen av sporten. Från åkarhåll nämns att man under 
världscuptouren haft möten där man samlat åkarna för att diskutera olika 
saker inom sporten däribland reglerna. Dessa möten har lett till att 
åkarna enats om några förändringar av regler som de tycker är viktiga 
och skrivit en motion till F.I.S. (Internationella Skidförbundet) för att få 
sina förslag diskuterade och förhoppningsvis också genomförda av 
Rules- and Tech committée och Judges Sub Committée. Hur är det då 
med domarna och tränarna, vad säger de om möjligheterna att själva 
förändra någonting i reglerna? Tränarna säger även de att om man vill få 
igenom en förändring skall man skriva en motion om det till Rules- and 
Tech Committée i F.I.S. En tränare säger sig ha gjort några projekt för 
några år sedan och kommit med förslag till F.I.S. om regeländringar 
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men säger också att dessa regelförändringar kanske var lite för radikala 
och att F.I.S. nog inte ville ha så mycket förändringar på en gång. Som 
domare kan man ta upp frågor på domarseminariet eller så lägger man 
en motion berättar en domare. Den andre domaren säger sig ha försökt 
förändra skidbaletten och menar att man kan lägga ett förslag själv men 
att det är svårt att få något att gå igenom om man står ensam bakom det 
och att det därför är bättre att gå ihop med några när man skickar in en 
motion. 
 

Regelförändringar bra eller dåligt? 
 
Reglerna i acroski har förändrats från att ha varit relativt fria, dvs. 
åkaren hade stor möjlighet att själv bestämma över innehållet i sitt åk, 
till att innehållet definierades mycket exakt för att bli mycket styrt med 
exakta specificeringar om vad åket skulle innehålla när man inför OS 
1992 försökte att göra bedömningarna så objektiva som möjligt. Dessa 
förändringar skulle göra bedömningarna så exakta och precisa som 
möjligt och eliminera subjektiva bedömningar. Till säsongen 93/94 
ändrades reglerna igen mot mer frihet i programmen och antalet 
obligatoriska trick minskades. Vad tycker då de inblandade om dessa 
regelförändringar? 
 
Tränarna tycker båda två att de senaste förändringarna med kortare 
backe, högre avdrag än tidigare om en åkare faller, friare regler för 
innehållet i programmen vilket leder till mer originella program är bra. 
Dock menar de båda också att de förändringar som gjordes inför OS-92, 
var mer panikartade och ett försök att med styrda program försöka ta 
bort så mycket som möjligt av de subjektiva som finns i bedömningarna. 
Detta menar man dock ledde till att åkarnas program tenderade att bli 
väldigt lika och man förlorade det intressanta och uttryckande hos 
åkarna. Med de senaste regelförändringarna har nu programmet fått 
tillbaka en intressantare och personligare prägel tack vare mindre styrda 
regler för programmens uppbyggnad. En av domarna menar dock på att 
det har varit för mycket regelförändringar och att det som domare är 
svårt att sätta sig in i allt nytt när det kommer nya regler nästan varje år. 
Den andre domaren menar dock att regelförändringarna är bra eftersom 
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sporten nu blivit enklare att förstå både för domarna men framförallt för 
publiken. Domaren påpekar också att det borde göras ännu några 
justeringar och menar på att vissa delar ger för mycket betalt gentemot 
andra delar och att det p.g.a. detta blir missvisande resultat. 
Fortsättningsvis påpekar domaren också att det tar ett tag att lära sig 
döma så pass bra efter nya regler att man känner sig helt säker på dem. 
 
Åkarna är också de överens om att de förändringar som nu gjorts är bra. 
En åkare menar att tidigare med de regler som kom till inför OS-92 var 
skidbaletten alltför styrd. Man var tvungen att göra ett visst antal snurrar 
med foten över huvudhöjd för att få den högsta poängen för en snurr 
osv. berättar denne åkare. Till slut gjorde nästan alla samma sak för att 
samla poäng och programmen blev opersonliga. 
 

…det var inget personligt i ett sånt program och jag tror att det var många 
som ledsna på det och slutade för att det var inget kul egentligen för man 
bara jagade de där ynka små poängen som du hade på papper (Åkare) 

 
Samme åkare menar vidare att nu med lite kortare program där det 
händer mer, man kan ha mer egna grejer osv. så blir det mycket 
intressantare både för åkaren själv och för publiken. En annan åkare som 
också tycker att de nya reglerna är bra önskar dock ännu mer fart och 
dynamik i åken samt tidsbegränsade åk. Tidigare då backen var 220-240 
meter lång (längd beroende på backens lutning ju mer lutning desto 
kortare backe och vise versa) var musikens och därmed åkets längd 
begränsad till två minuter. Nu när backens längd är 140-160 meter lång 
finns inte längre någon tidsbegränsning på musiken annat än att musiken 
och åket skall vara klart när man kommer ner till backens slut. Åken 
varierar nu rätt mycket i tid beroende på musikval och åkstil och ligger 
ofta på 70-110 sekunder. Ett önskemål från en annan åkare är att det 
skulle vara mer skillnad på bedömningen av tjejer och killar och menar 
att svårighetsgrad och show är något som borde prioriteras för killarna 
medan man borde prioritera koreografin mer hos tjejerna. Åkarna är 
också nöjda med att den motion som kom från åkarhåll angående avdrag 
då en åkare faller, gick igenom. 
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En av tränarna önskar ändå kortare backe och ändå mer dynamiska 
program och poängterar som tidigare nämnts betydelsen att använda sig 
av de redskap man har i skidor och stavar och utveckla sporten utifrån 
detta istället för att försöka efterlikna dans. Den tränaren som också är 
positiv till de nya reglerna vill nu låta dem smälta och se hur de 
utvecklar sig, men tror att de kommer att fungera bättre än de tidigare 
reglerna. 
 
Skalan på hur mycket de olika tricken är värda har också ändrats, de nya 
skalorna är differentierade mellan män och kvinnor och poängen för 
skillnaderna mellan svårigheterna stiger inte längre med jämna 
intervaller utan med en högre poäng ju svårare tricken är (figur 1, sid 
34). Vad finns det för synpunkter på dessa förändringar? Samtliga tycks 
vara positiva till denna förändring eftersom det skall vara värt att utföra 
svåra trick och det tvingar åkarna att höja kvalitén i sina trick. En av 
åkarna menar dock att för denne personligen var det bättre förr då det 
inte var så stora skillnader men menar samtidigt att dessa förändringar 
också gör det till en sporre att lära sig mer och svårare trick. En annan 
åkare skulle kunna tänka sig ännu större skillnader och tycker att man 
borde få bonuspoäng på de svåraste tricken. Tränarna och domarna som 
också tycks positiva till denna förändring tillägger dock att det skulle bli 
ännu bättre om en axel med korsade ben i landningen värderades högre 
än vanlig axel eftersom korsad axel är svårare att utföra. 
 

Sportens utveckling 
 
Vad anser då de intervjuade om sportens utveckling? Alla är eniga om 
att sporten utvecklats väldigt mycket. 
 

It's huge, I talk about technichal aspects. Because when you talk about what 
they were doing in the beginning and what the top ballet skiiers are doing 
now there is a big, big difference. They are real athletes, they make big 
acrobatics, they are able to compete for a long run doing tricks and tricks… 
(Tränare) 
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The overall changes in the sport I think is just huge. From the artistic down 
to the difficulties and even all little and inbetween things, the people grown 
tremendiously (Åkare) 

 
Det nämns dock också att nivån på de bästa har blivit högre men att 
sporten inte blivit så mycket bredare: 
 
 

De allra bästa har blivit bättre och bättre men det är för få som är goe så 
standarden har klart gått neråt (Åkare) 

 
En domare menar dock att sporten har utvecklats vad gäller svårigheter 
men inte vad gäller AI (Artistic Impression). Domaren menar att det 
beror mycket på tränarna att AI-delen inte har utvecklats mer. Tränarna i 
världscupen har de flesta varit med ett bra tag, tidigare tävlat själva och 
har då kanske inte så mycket nya idéer längre. Det skulle behövas lite 
nytt blod i sporten kanske skulle man ta in folk från jazz, klassisk balett 
osv. Det finns de som prövat ta till hjälp men inte gjort det fullt ut är 
domarens åsikt. Tränarna är idag ganska specialiserade och det är mest 
svårigheter man håller på med är domarens åsikt. En av tränarna tycker 
att nu har sporten nått dit den hör hemma, åkarna är inte lika begränsade 
längre, man är mer fri som åkare att improvisera än för några år sedan. 
Idag ser man skillnad och varje åkare har sin stil och blir bedömd 
därefter. Den andre tränaren som beskriver utvecklingen som enorm 
menar dock att fortfarande finns delar att utveckla, exempelvis är en 
dubbelskruv mycket imponerande för publiken men mellan tricken finns 
många döda delar. 
 
På grund av alla diskussioner och alla de regelförändringar som skett så 
är alla överens om att reglerna har följt med sportens utveckling. En av 
åkarna säger dock att det tas för mycket hänsyn till de sämsta åkarna i 
reglerna. Reglerna borde istället utgå och anpassas från de bästa åkarna. 
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Poängfördelningen  
 
Fördelningen av poängen i acroski är nu fördelad på 50% teknik och 
50% AI, vad anser de intervjuade om denna fördelning? Är den bra eller 
skulle de kunna tänka sig en annan fördelning, skall det vara någon 
skillnad i bedömning mellan tjejer och killar osv? Två av åkarna menar 
på att det är bra med en fördelning på 50-50 då åkningen bör bestå av 
hälften teknik och hälften AI och man måste vara bra på båda delarna 
för att kunna vinna en tävling. Dessa åkare menar också att det är bra 
med denna fördelning eftersom den är lätt för publiken att förstå. De 
andra två åkarna har dock lite andra funderingar. En av dem skulle gärna 
se en fördelning på 70-30 med tonvikt på teknik och pratar om mer 
dynamisk och akrobatisk åkning och den andre menar på att det skulle 
kunna vara skillnad på tjejer och killar, en fördelning på 60-40 är denne 
åkares förslag. För killarna bör åken innehålla mer svårigheter och show 
medan det i tjejernas program bör läggas mer tonvikt på koreografi är 
motiveringen till denna fördelning. En av tränarna är också lite inne på 
en fördelning på 60-40 för tjejer där koreografin skall betonas mer än 
svårigheterna men menar att fördelningen för killar är bra. Den andre 
tränaren skiljer sig dock ordentligt från de övriga intervjuade och säger 
om fördelningen 50% AI, 50% TM: 
 

Forget it! I don't want to hear about choreography anymore. We can't talk 
about choreography I think we can talk about expression. I don't want 
people to move their arms, they are not at the opera you knew.  

 
Tränaren menar att musiken är viktig men det får inte bli för mycket 
koreografi, för mycket viftande på armarna. Det är nog inte en fråga om 
procent hit eller dit utan mer en fråga om vad man verkligen vill att folk 
skall göra, vilka kriterier som skall styra baletten menar denne tränare. 
Dennes åsikt är vidare att om man skall komma dit man vill ha sporten 
med mycket trick och samtidigt en bra show till musiken kan man 
glömma alla poängskalor och bara ge domaren tio poäng som denne får 
fördela på åkaren. Det kommer att vara subjektivt och också göra det 
ännu svårare för sporten att bli Olympisk gren men för sporten själv 
skulle det vara bra och det skulle göra den mer intressant. Båda domarna 
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funderar på att Artistisk Impression skulle ha större betydelse och ger 
förslag på en fördelning på 60% AI och 40% teknik, de menar också att 
det skall vara lika för tjejer och killar. En av tränarna menar att som det 
är nu så är det egentligen inte 50-50 även om det bör vara det eftersom 
avdragen för misstag nu ligger på AI-delen och menar på att det därför 
nu blir lite fel. 
 
I acroski använder man sig av en APL, acroprogram layout, eller i 
vardagligt tal kallad flightplan. Detta är en beskrivning av åket som 
åkaren lämnar in till domarna kvällen före tävlingen. På flightplanen 
skriver åkaren i vilka trick den kommer att utföra under tävlingen och 
var de skall utföras. På flightplanen finns också utrymme för domarna 
att notera om åkaren gjorde det tricket och vilken poäng han eller hon då 
skall få. Åkarna och domarna är överens om att flightplanen är ett bra 
hjälpmedel som gör det lättare för domarna att döma. 
 

Jag tycker att det är ganska bra - känns som att det är en liten - vad skall 
man kalla det för garanti, att man fått tala om för domaren; det här är vad 
jag tänker göra och de har liksom något att gå efter. ... jag tror att det är 
bra för både oss och för domarna - liksom ett hjälpmedel faktiskt. (Åkare) 

 
Från åkarhåll kommer ett förslag att man istället för att på flightplanen 
exakt sätta upp vilket trick man skall göra skall man bara sätta upp 
tricket men inte hur många rotationer som man skall göra utan låta det 
vara upp till domarna att bedöma när tricket utförs. Från tränarhåll har 
man lite svårt att förstå det positiva med att ha en flightplan 
överhuvudtaget. 
 

Som tränare har jag ibland svårt att förstå den, jag som tränare ser vad 
varje åkare gör utan att ha det nerskrivet på papper, men det kanske är 
svårt... jag vet inte om det är svårt för en domare som dömer tre discipliner 
att hänga med likadant som jag som bara koncentrerar mig på en disciplin 
och vet varje sak, men jag har faktiskt svårt att förstå det. (Tränare) 

 
Den andre tränaren pekar mer på svårigheten för åkare på klubb- och 
nationell nivå att använda sig av något så krångligt som flightplan när 
man skall tävla och menar också att för nybörjare som inte gör så många 
eller svåra trick är det också svårt att få ihop poäng och det ser inte bra 



 

 

 

63 
 

ut för sporten. Även i världscupen menar denne tränare att det har varit 
problem att fylla i flightplanen rätt. 
 

Protester 
 
Hur är det då med protester i acroski? Att man lämnar in protester mot 
något domslut i skidbalett tycks hända väldigt sällan enligt de 
intervjuade. En av domarna säger t.ex. om antalet protester denne varit 
med om, " två gånger tror jag inom tio år". När protester förekommer 
så kan de handla om att musiken hörts för dåligt eller att något annat 
hänt med musiken, att det har varit en sten i backen, protest om 
saltning21 av backen, om skidlängder eller liknande. Några av de 
intervjuade har varit med på någon tävling där protester har förekommit 
men endast en har varit med om att lämna in en protest från sitt eget 
förbund. Att det kostar 50 Sch.fr (ca 290 Skr) att lämna in en protest tror 
man är bra för det gör att man inte lämnar in en massa protester om 
småsaker i onödan. Att det skulle vara ett hinder att det kostar pengar 
tror man inte heller utan menar på att vet man att man har rätt så spelar 
inte pengarna någon roll, dessutom får man tillbaka pengarna om 
protesten går igenom. 
 

Videobedömning 
 
I vissa sporter exempelvis ishockey har man på senare tid använt video 
som hjälpmedel i bedömningen. Är det något man skulle kunna tänka 
sig att ta efter i acroski? På denna fråga tycks alla ha samma inställning 
att det vore bra att använda video vid speciella fall som exempelvis om 
domarna inte kan komma överens, men att video endast skulle få 

                                                 
21  Vid blöt, slaskig snö, exempelvis vid mycket varmt eller regnigt väder saltas 

backarna. Saltet ger en reaktion tillsammans med snön så att snön fryser på och 
en hård kompakt yta uppstår. Vid acroski tävlingar är det viktigt att snön är fast 
och hård så att utövarna skall kunna utföra sina trick utan att sjunka ner eller 
fastna i snön. Vanligast är att man saltar med vanligt bordssalt, Natriumklorid 
(NaCl). 



 

 

 

64 
 

användas vid mycket speciella situationer eftersom man annars är rädd 
att tävlingarna skulle dra ut på tiden och bli alltför långa. 
 

Övriga tankar 
 
Under rubriken övriga tankar har de intervjuade tagit upp saker som de 
vill betona extra mycket eller som de inte tycker nämnts tidigare under 
intervjun.  En tränare har en pessimistisk framtidssyn för sporten och 
menar att det är mycket viktigt att varje åkare tar sitt ansvar och 
presenterar sporten på det sätt den är värd, dvs. gör sporten till en stor 
show som intresserar mycket publik om sporten överhuvudtaget skall ha 
någon framtid. Tränarens önskan är att åkarna skall tordas göra lite mer, 
uttrycka sig mer och inte låta sig styras fullt så mycket efter regler som 
man nu gör. Om detta inte görs är tränaren rädd för vad som kommer att 
hända med sporten. Även från åkarhåll nämns att man måste göra mer 
show av sporten. Kvällsfinaler och mer dynamisk acroski nämns som 
viktiga ingredienser för att väcka intresset hos en stor publik och det 
tycks vara det recept som skall ge sporten en lyckad framtid. 
Förhoppningen är att idrotten så snart som möjligt skall få olympisk 
medaljstatus och ingå i den olympiska familjen tillsammans med de 
andra två freestylegrenarna hopp och puckelpist, som sedan 1992 
(puckelpist) respektive 1994 (hopp) varit olympiska grenar. 
 
Denna resultatdel avslutas med ett citat från en åkare - ett citat som 
mycket troligt skulle kunna vara uttalat från vem som helst av de 
intervjuade och som genomsyras av både en framtidstro på sporten men 
också en stor osäkerhet. Ett citat men vädjan om acceptans: 
 

…I belive that ballet skiing can become a big, big sport all over the world if 
I.O.C.22 give us the chance, …I just hope that the I.O.C. and F.I.S. people 
will see that it is a real sport and it deserves to be in the Olympic family 
(Utövare) 
 

 

                                                 
22 I.O.C. International Olympic Committee. 
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DISKUSSION 
 

Uppläggning 
 
Denna avslutande diskussionsdel inleds med en reflexion kring 
rapportens syfte och följs vidare av en diskussionsdel som utgår från 
intervjuresultaten. Intervjusvaren diskuteras utifrån de olika fråge-
områdena i intervjuerna; sportens idé, bedömning, domare/påverkan, 
regler/bedömning, protester samt övriga frågor. En diskussion kring 
generaliserbarheten följer efter detta och avslutningsvis ges några 
förslag på ny forskning inom området samt några avslutande tankar. 
 

Rapportens syfte 
 
Rapportens övergripande syfte är att belysa reliabilitets- och 
validitetsproblematiken inom acroski och genom intervjuer samt studier 
och analyser av regelböcker och mötesprotokoll har jag studerat detta. 
Utifrån de fyra problemställningarna; Att ta reda på vad inblandade i 
sporten anser vara sportens idé och om man bedömer det man önskar 
bedöma inom sporten; att ta reda på om de bedömningar som görs anses 
tillförlitliga; att ta reda på vilka eventuella bedömningsproblem som 
finns och hur man försöker lösa dessa samt genom att spegla 
regelförändringar och dess orsaker har jag fått fram många intressanta 
tankar och anser mig samtidigt ha uppfyllt mitt syfte. 
 
Vad de iblandade anser om reliabiliteten och validiteten inom sporten 
har jag fått svar på i resultatdelen och dessa resultat diskuteras i den 
härpå följande diskussions delen. Regelförändringarna och dess orsaker 
beskriver jag i rapportens första del. Kortfattat kan man dock säga 
följande om reliabiliteten och validiteten inom sporten; 
 
Reliabilitetsproblem har i acroski att göra med domarnas förmåga att 
tolka reglerna och bedöma på ett tillförlitligt sätt. Bedömningen är 
reliabel om samtliga domare, som dömer samma prestationen, kommer 
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fram till samma resultat. För att minska reliabilitetsproblemet har man 
förändrat domarsammansättningen samt specificerat reglerna för åkens 
innehåll att vara tydligare och mer detaljerat än vad som tidigare gällde. 
Enligt de inblandande har detta höjt tillförlitligheten i bedömningarna 
men det händer trots det att felbedömningar görs, och man menar att det 
är något man är tvungen att acceptera när det gäller mänskliga 
bedömningar. 
 
Validitetsproblematiken handlar om sportens innehåll, vad man vill att 
sporten skall innehålla och vad som i reglerna och bedömnings-
kriterierna är det som prioriteras, och utifrån detta styr sportens innehåll. 
En hel del regelförändringar har, som tidigare beskrivits, skett inom 
acroski. Dock har inte alla regelförändringar automatiskt lett till en 
högre validitet. En del av förändringarna tycks enligt de intervjuade ha 
påverkat sportens innehåll i negativ bemärkelse. Här syftar jag 
framförallt på de förändringar som gjordes 1989 med målsättningen att 
förbättra reglerna och bedömningarna inför OS 1992, men som enligt 
intervjupersonerna inte var så lyckade. Med de nu gällande reglerna 
anser dock de intervjuade att validiteten i sporten är hög. 
 

Sportens idé, bedömningar och regelförändringar 
 

Reglernas innehåll 
 
De regler och det bedömningssätt som används inom sporten är det som 
kommer att vara styrande för hur prestationen, dvs. idrotten kommer att 
se ut. Säger reglerna att ett acroski program skall innehålla sex 
obligatoriska trick så bör åkaren utforma sitt program efter detta om det 
skall finnas chans till en bra poäng och placering men skulle reglerna 
istället säga att den som gjorde flest trick på en viss tid skulle vinna så 
skulle sporten se ut på ett helt annat sätt. Överensstämmer då de regler 
och det bedömningssystem som används inom sporten idag med vad 
man inom sporten anser vara sportens idé? Med sportens idé menas då 
det innehåll man önskar att sporten har. Exempelvis kan man säga att 
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sportens idé inom fotboll kan sägas vara ett tempofyllt, offensivt och 
tekniskt spel där spelarna gör många och snygga mål. Prestationen styrd 
genom regler och bedömningar behöver dock inte alltid vara densamma 
som sportens idé. För att återgå till exemplet med spelet fotboll är det 
viktiga enligt det nuvarande regel- och mätsystemet att göra fler mål än 
motståndaren under en match. Om målen och uppspelen är snygga eller 
inte har dock ingen avgörande betydelse för resultatet. Flest mål vinner 
oberoende av om man spelat i relation till sportens idé eller inte. Troligt 
är dock att det kan vara en fördel att spela det offensiva, fartfyllda spel 
man har som idealbild av sporten. 
 
Hur är det då inom idrotten acroski? Mäter och bedömer man det man 
önskar att mäta och bedöma eller kan det vara så att reglerna är 
utformade på ett sätt att man mäter något annat än det man anser vara 
sportens idé? Även om de flesta av de intervjuade tycker att reglerna har 
förbättrats och att det är rätt saker som bedöms så finns det dock ett 
grundläggande problem. Detta problem handlar om objektivitet kontra 
subjektivitet i bedömningarna. En hög reliabilitet i bedömningarna, dvs. 
resultatet blir detsamma oavsett vem som gör bedömningarna tyder 
också på att bedömningarna är objektiva. Med andra ord, det finns inget 
utrymme att lägga in subjektiva värderingar i bedömningarna. Skulle det 
däremot finnas utrymme för subjektivitet i bedömningarna är detta ett 
tecken på att reliabiliteten är låg. För att en bedömning skall vara så 
tillförlitlig som möjligt, dvs. ha hög reliabilitet, krävs ett någorlunda 
strukturerat bedömningsförfarande och regler som styr prestationen. 
Som exempel kan nämnas hur reglerna i acroski ändrades inför 
Olympiska spelen i franska Albertville 1992. 
 
Reglerna i acroski genomgick på relativt kort tid i början på 90-talet 
betydande regelförändringar. Orsakerna till dessa regelförändringar var 
flera men den främsta orsaken tycks ha varit målet att bli OS gren. En 
arbetsgrupp tillsattes 1988 för att reda ut vilka funderingar I.O.K. hade 
kring sporten, vilken kritik som fanns kring sporten och hur kunde 
reglerna ändrades för att tillfredsställa I.O.K.´s krav. De förändringar 
som arbetsgruppen kom fram till var relativt stora och sportens karaktär 
ändrades delvis genom dessa förändringar. I.O.K.´s rädsla för sporter 
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med subjektiva bedömningar ledde till att man försökte utveckla 
bedömningskriterier som skulle leda till så objektiva bedömningar som 
möjligt. För att minska risken för personligt tyckande och för att istället 
få bedömningarna att bli objektivare specificerades därför innehållet i 
åken mycket utförligt och bedömningsreglerna likaså. 
 
Resultatet av detta blev dock mycket enkelriktade och styrda program 
där alla var mer eller mindre tvungna att bygga upp sina program på 
samma sätt för att nå bra poäng. 
 
De inblandade i sporten nämner i intervjuerna att detta innebar att 
sporten blev tråkigare och att den inte utvecklades på ett önskvärt sätt. 
Man byggde programmet på ett visst sätt för att få en bra poäng men 
programmen blev stereotypa och det kreativa skapandet och 
personligheten i programmen fanns det inte längre plats för. En tränare 
menar att man kan inte tala om objektivitet till vilket pris som helst. 
Man måste också vara vaksam och se vad som händer med sporten i sig 
i strävan efter ett objektivt bedömningssätt. Tränaren menar att inom 
acroski har diskussionen om objektivitet tagit över alltför mycket på 
bekostnad av innehållet i sporten, dvs. sportens idé. Tränarens åsikt är 
att en mänsklig bedömning aldrig kan bli helt rättvis och att man i 
kampen på att försöka få sporten rättvisare och rättvisare har dödat 
sporten och att man nu verkligen måste ta ett steg tillbaka och acceptera 
att sporten kanske inte kan bli helt objektiv bedömd men att innehållet i 
sporten är viktigare och att man måste måna om detta. 
 
Efter en tid med dessa regler som skulle leda till en mer objektiv 
bedömning ändrades dock reglerna tillbaka mot ett lite friare innehåll i 
programmet och originalitet och variationsrikedom blev något mycket 
viktigt i programmen. Med ett något friare innehåll i reglerna för 
innehållet i programmen ökar dock risken för att bedömningen blir mer 
subjektiv. Att hitta en bra relation mellan vad programmet skall 
innehålla och hur det skall bedömas, för att både behålla sportens idé 
och samtidigt ha ett bedömningssystem som är tillförlitligt blir en 
balansgång som det blir mycket viktigt att hitta rätt i.  
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Att ha en hög reliabilitet i bedömningen, dvs. en bedömning där 
domarna alla bedömt väldigt lika och är överens i sina bedömningar 
betyder inte för den skull att mätningen i sig är bra. För att reliabiliteten 
i bedömningen skall ha någon betydelse måste man nämligen också 
ifrågasätta validiteten i mätningen. Är mätningen inte valid, dvs. mäter 
man inte det man avser att mäta så spelar det ju egentligen inte så stor 
roll vilken exakthet det finns i mätningen. Den kommer ända att bli 
missvisande. Endast en hög validitet i det man bedömer är dock inte 
heller tillräckligt. En hög validitet i bedömningskriterierna men 
invecklad bedömning eller någon annan orsak som leder till låg 
tillförlitlighet påverkar även det mätningens kvalité. 
 
Att hitta en balans där validiteten är så hög som möjligt och 
reliabiliteten likaså, i klarspråk, en god relation mellan innehållet i 
prestationen och möjligheten att kunna mäta detta innehåll så precist 
som möjligt är grundläggande och mycket viktigt för att det skall vara 
någon idé att genomföra mätningar och bedömningar överhuvudtaget. 
Detta är dock inte alltid någon enkel ekvation och att kritiskt reflektera 
över vad man mäter och hur mätningen går till blir både nödvändigt och 
viktigt eftersom det ena lätt tar överhanden på bekostnad av det andra 
och bedömningen därigenom inte står för det man önskar, dvs. att visa 
vem som är bäst utifrån det som bedöms vara sportens idé. 
 
En tränare menar att för att komma dit man vill med sporten, dvs. att 
den skall innehålla mycket trick och samtidigt vara en bra show till 
musiken, så skulle man egentligen glömma alla poängskalor och istället 
ge domaren tio poäng att fördela som denne vill på åkaren. Visst skulle 
det bli subjektiva bedömningar menar tränaren men tror samtidigt att för 
sportens bästa och för sportens utveckling skulle det vara positivt. Även 
om detta uttalande endast står för denne tränare så belyser den 
problematiken med objektivitetskravets inflytande på sportens idé på ett 
tydligt sätt. 
 
Gränsen för hur mycket man kan styra och specificera innehållet i en 
sport som acroski utan att för den skull ändra sportens karaktär är svår 
att definiera. Sportens idé bör trots allt vara viktigare än en totalt 
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objektiv bedömning. I bedömningssporter löser man ofta detta 
reliabilitetsproblem, som utrymmet för subjektiva bedömningar 
skapar, genom att använda sig av flera domare och sedan stryka de 
lägsta och de högsta bedömningarna. Detta faktum, att man räknar 
bort de domarpoäng som skiljer sig mest, och på det viset eliminerar 
att det subjektiva tyckandet och att bedömningsmissar inverkar på 
poängen torde, trots att bedömningarna innehåller en viss grad av 
subjektivitet, ändå leda till bedömningar med en hög reliabilitet. 
Poängen från de olika domarna får inte heller ha en hur stor spridning 
som helst. Inom acroski finns ingen regel som reglerar detta men 
rekommendationen är att det ej skall skilja mer än 0.5 poäng mellan 
den högsta och den lägsta domarens poäng och det är upp till 
huvuddomaren att kontrollera detta. I exempelvis rytmisk sportgym-
nastik (RSG) som är en annan bedömningsidrott är reglerna mycket 
strikta i avseendet hur mycket poängen mellan de olika domarna får 
skilja sig från varandra. Differensen mellan domarnas medelsiffror får 
där inte vara större än 0.1-0.3 beroende av hur hög poängen är. Regler 
som dessa är till för att minska risken att subjektiva bedömningar 
utförs. Vid utformning av nya reglementen är validitetsdiskussionerna 
självklara, hur mycket är detta värt mot detta osv. Hur vill man att 
sporten skall se ut? Vid frågan om hur man sedan skall kunna bedöma 
dessa saker på ett tillförlitligt sätt, blir reliabilitetsproblematiken det 
centrala. 
 
Kanske ligger det i en bedömningssports natur att hela tiden vara 
tvungen till dessa diskussioner. I idrotter där prestationen mäts genom 
en värdering av prestationen utifrån vissa bedömningskriterier måste 
dessa bedömningskriterier hela tiden uppdateras i takt med att sporten 
utvecklas. Acroski är en relativt ung idrott och att diskutera, förändra 
och pröva sig fram till det som skall bli sportens form är en process som 
sporten måste gå igenom tills den hittar sin rätta form. Vare sig kring 
innehållet i sporten eller dess bedömningssystem har de senare åren 
gjorts några större förändringar vilket torde innebära att man tycker sig 
ha hittat formen för sporten samt en accepterbar balans mellan 
subjektivitet/objektivitet i bedömningarna. 
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Att vara tvungen att hela tiden reflektera och rannsaka sina värderingar 
inom sporten är något jag ser som positivt. I bedömningssporter blir som 
nämnts detta oerhört viktigt men också naturligt. I mätningar och 
bedömningar bör validiteten alltså stå i centrum. I sporter där mål, tid, 
poäng och liknande avgör vem som utfört den bästa prestationen blir 
dock inte innehållet i de specifika reglerna för prestationen lika viktiga 
som det blir i bedömningsidrotter. Det spelar oftast inte någon större roll 
hur ett mål görs, huvudsaken det är ett mål, dock naturligtvis förutsatt 
att några regelvidrigheter inte förekommer. Inte heller är det av 
avgörande betydelse hur man springer, vilken löpstil som används i ett 
sprinterlopp. Åtminstone har stilen inte betydelse mer än att det gäller 
att springa på det mest löpekonomiska sättet osv. Kanske kan man t.o.m. 
påstå att man inom bedömningsidrotter därigenom är mer kritiska och 
spenderar mer tid till att utvärdera och diskutera reglerna och 
bedömningarna i sin idrott jämfört mot vad man gör inom många andra 
idrotter. Kanske har de som är inblandade i en bedömningssport därför 
en högre medvetenhet kring innehåll, regler m.m. än vad många andra 
idrotter har? 
 

Rättvisan 
 
Att mer eller mindre alla intervjuade är av den uppfattningen att det 
händer att det är fel åkare, dvs. en annan åkare än den som de tycker 
borde vinna, som vinner tävlingen, kan tyckas lite orättvist. Att de 
intervjuade sedan också verkar mena att detta är något man måste 
acceptera i en bedömningssport med mänskliga domare är kanske även 
det lite svårt att acceptera. Är detta en inställning som inblandade inom 
en bedömningssport är mer eller mindre tvingade att intaga, en s.k. 
överlevnadsstrategi, eller är det verkligen så att man accepterar att fel 
person kan gå segrande ur tävlingen? 
 
De inblandade förklarar att domarna bara är människor och kan göra 
misstag i bedömningarna eller via sina egna värderingar påverka 
bedömningarna. En annan orsak till att man tycker att fel åkare har 
vunnit kan dock också bero på att man som åkare/tränare kanske inte 
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alltid har sett alla åk eller att man som domare dömt antingen AI eller 
TM och genom detta inte har den korrekta helhetsbilden för att 
egentligen kunna uttala sig om vem som bör vinna tävlingen. Även om 
det händer att någon tävling blir felbedömd så menar man att det i loppet 
av flera tävlingar, exempelvis under en hel världscup, jämnar ut sig. Det 
tycks med andra ord som om man accepterar att felbedömningar kan ske 
men att man räknar med att detta skall jämna ut sig i längden. Kanske är 
det dock den enda möjliga inställningen att ha om man tävlar inom en 
bedömningssport? Man måste helt enkelt vara förberedd att den 
mänskliga faktorn kan bidra till att misstag kan ske i bedömningarna.  
 
Hur är det då med rättvisan i den totala världscup rankingen kan man 
fråga sig? Finns där en total rättvisa? Den som vinner världscupen måste 
väl ändå vara den absolut bäste åkaren? Helt självklart är dock inte 
detta. Den totala världscup rankingen utgår från ett system där vinnaren 
i en tävling tilldelas 100 poäng, tvåan 96 poäng, trean 92 poäng osv. I 
den totala sammanräkningen av världscuppoäng gäller ett system där 
man får droppa, dvs. utesluta sina sämsta resultat. Hur många tävlingar 
som droppas finns reglerat i ett system som beräknas på antalet 
genomförda tävlingar. Ungefär efter var tredje tävling i världscupen är 
åkarna tillåtna att droppa det sämsta resultatet. Detta för att undvika att 
en enskild tävling där åkaren kan ha varit skadad, sjuk eller blivit 
felbedömd får en allt för stor inverkan på den totala världscup poängen. 
Om en världscup består av tio tävlingar är man tillåten att räkna bort 
sina tre sämsta resultat och den totala världscup rankingen baseras på 
den totala poängen minus poängen i de uteslutna tävlingarna. Vem är då 
egentligen den bäste åkaren, den som vunnit flest gånger eller den som 
åkt jämnast? För att klargöra vad jag anser vara en viktig fråga gör jag 
här en exemplifiering: 
 
Vem skall räknas som den bäste av följande två åkare? Den åkare som 
har vunnit flest tävlingar under året, som har bevisat att han/hon vid ett 
flertal tillfällen varit bäst i världen men som samtidigt också har en del  
sämre resultat, på vissa tävlingar har åkaren inte ens kvalificerat sig till 
finalåket men kan pga. det nuvarande beräkningssystemet räkna bort 
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dessa tävlingar. Eller är det den åkare som hållit en jämn nivå under 
säsongen, kanske tom nästan alla tävlingar varit på prispallen och 
kanske även vunnit några tävlingar? Denne åkare som har klarat av att 
under alla omständigheter, i alla väder och snöförhållanden göra bra 
resultat men inte står överst på prispallen lika många gånger som den 
förste åkaren i exemplet? Skulle alla poäng räknas med i världscup-
rankingen skulle den andre åkaren i mitt exempel vinna men använder 
man sig av det nu gällande systemet där man tar bort de sämsta 
resultaten så vinner den förste åkaren i exemplet. Kanske är detta en 
spegling av elitidrotten överhuvudtaget? Det är viktigt att vara bäst och 
det är segrar som räknas. 
 
Diskussioner om betydelsen av att ha ett etablerat namn förekommer i 
många sporter och så även i denna. Med undantag av en domare är alla 
överens om att det nog kan ha en viss betydelse att ha ett etablerat namn. 
Även om det kanske inte är det allra mest önskvärda så menar man att 
det är en slags process som man måste gå igenom, genom att åka bra 
bygger man upp ett värde i sitt namn. Som en liten egen reflektion kan 
jag dock nämna att det har hänt att åkare som kommit nya till 
världscupen har vunnit eller placerat sig på prispallen innan de har 
hunnit skapa sig ett namn. Detta visar alltså att det är möjligt att få bra 
poäng även om man inte är en känd åkare. Dock är jag av den åsikten att 
namnet i de flesta fall har en viss betydelse, och att man kanske 
accepterar detta utifrån tanken att alla nya i princip har samma möjlighet 
att göra sig ett namn och även det kan ses som en del i sporten. Det 
gäller att vara speciellt bra på någon del eller utveckla sin speciella 
originalitet och därigenom skapa sig ett namn. 
 
Om andra faktorer som klädsel, startordning och långa tävlingar skulle 
kunna påverka domarna har också diskuterats och man tror att det finns 
en viss risk för att det påverkar. Inom freestyle sporten som helhet och 
då också inom acroski är de flesta åkare styrda av sitt förbund och sina 
sponsorer vad gäller kläder att tävla i. Några få åkare brukar tävla i mer 
kostymliknande dräkter som passar till den karaktär musiken och 
programmet har medan de flesta är tvungna att använda sig av de 
landslagskläder de tilldelats. Drar man här en parallell till konståkningen 
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och gymnastiken två sporter som har gemensamma drag med acroski, 
både vad bekommer idrottsprestationen samt bedömningsförfarandena, 
så ser man att alla tävlande på högre nivå där har sina egna 
specialdräkter för tävling. Dräkterna skall hjälpa till att höja det estetiska 
intrycket och väcka uppmärksamhet på åkaren, dess program och 
musikval. Om det nu är som de inblandade tror, att kläderna har en viss 
betydelse och man jämför med trenden inom konståkning och 
gymnastik så tycks detta vara en faktor som skulle kunna skapa både 
diskussion och frustration. Att några åkare själva kan välja sin klädstil 
och tävla i kläder som passar till åkets karaktär medan andra är styrda av 
sponsorer och förbund att tävla i speciella landslagskläder är något som 
uppfattas som orättvist av de tävlande.  
 
Tyvärr hade jag ingen fråga om detta i mina intervjuer och det var inte 
heller något som togs upp av de intervjuade. Utifrån mina egna 
erfarenheter inom sporten vet jag dock att detta ämne har bidragit till en 
del konflikter mellan åkare och förbund. Förbundets representanter 
menar att det är viktigt att tävla i de kläder och det klädmärke som 
sponsrar förbundet. Sponsorerna har som krav att deras kläder skall 
synas i massmedia och de sker bäst om kläderna används på tävling. 
Åkarna däremot menar att i själva tävlingsmomentet är det viktigt att 
kläderna passar till den musik och koreografi man har. Kläderna hjälper 
till att förhöja känslan och helhetsintrycket i åket, något som är viktigt 
både för åkaren själv såväl som för publiken och domarna. Förbund och 
sponsorer har svårt att se detta problem från åkarnas synvinkel och bryr 
sig många gånger mer om pengar och marknadsvärde än om åkarnas 
uppfattning. Åkarna som menar att kläder är något som hör till åket, att 
det ligger i sportens idé att åket skall vara en show där allt skall vara en 
enhet från musik, personlighet, koreografi till kläder känner sig 
missuppfattade.  
 
Detta problem som inte är helt lätt att lösa har t.o.m. varit en starkt 
bidragande orsak till att en åkare har slutat tävla. Åkaren kände att 
denne inte kunde uttrycka sig och förmedla det denne önskade i kläder 
som inte alls passade till åkstilen och som inte heller hade någon 
passform för åkaren. Att tävla men inte kunna göra sig själv och sporten 
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rättvisa gjorde att denne åkare tappade motivationen och slutade. Att 
alla åkare från ett land skall tävla i likadana kläder är också något som 
kan upplevas som opassande för sportens karaktär. Acroski är ju en 
individuell sport och en sport där personlighet, originalitet och 
utstrålning är viktiga kriterier i bedömningen. Att de tävlande sedan 
skall tävla i exakt likadana kläder och inte på något sätt ha möjlighet att 
uttrycka dessa saker genom de yttre attributen går stick i stäv med vad 
som värderas i bedömningen och med tanke på detta är det nog inte så 
konstigt att detta leder till frustration hos vissa åkare. Många försöker 
dock att kompromissa och tävlar i de sponsorkläder som tilldelas men 
syr om dem och syr på detaljer så att det skall passa något bättre till 
programmets karaktär23. 
 
Att den musik som åkaren valt skulle kunna påverka bedömningarna är 
något som de intervjuade också tycks vara överens om. En tränare 
menar t.o.m. att det är så pass avgörande att om två åkare är på samma 

                                                 
23 För att förstå problemet lite bättre skall jag ge ett exempel utifrån mitt eget tävlande. 

En säsong hade jag valt en spanskinspirerad musik och gjort min koreografi med 
spansk karaktär. För att få till det lilla extra och få den riktiga helheten i åkningen var 
min önskan att tävla i kläder som passade åkets karaktär medan förbundet menade att 
den gula och blå landslagsoverallen med, SWEDEN, skrivet i stora bokstäver på var 
den overall jag skulle tävla i. För mig kändes det dock mycket svårt att kunna 
förmedla denna spanska känsla som mitt program innehöll med denna så genom-
svenska overall. Tilläggas bör  att på grund av problem med leveranser av kläder 
som inte kom innan tävlingssäsongen startade fick jag tillåtelse att tävla i kläder jag 
själv valde ut, vilket blev en svart overall med röda detaljer. För mig betydde detta 
mycket för känslan i min åkning. Min egen önskan har länge varit att förbunden och 
åkarna kompromissar i klädfrågan. Kanske kan landslagskläder användas vid all 
fotografering, landslagsjacka tas på direkt vid åkets slut osv. så att den finns med 
vid TV-intervjuer och fotografering. På det sättet kan man tillfredställa sponsorerna 
samtidigt som åkaren får möjligheten att påverka sina kläder under själva tävlingen. 
Detta torde leda till att sporten blir mer intressant att titta på och att åkarna själva 
blir tillfredställda och kan uttrycka åket mer fullständigt. Tänker man på en 
konståkningstävling så är det knappast svårt att inse att i denna sport har kläderna 
en stor betydelse för åkarna. Inte skulle det vara lika intressant att se alla ryska 
åkare åka sitt program i en ryskoverall, alla amerikaner tävla i en amerikansk 
overall osv.? Originalitet är ett bedömningskriterium som skall uppfyllas och nog 
torde det vara lättare att få en originell prägel på programmet om kläderna hjälpte 
till att förmedla känslan i programmet. 



 

 

 

76 
 

nivå kan det vara musiken som får den sista och avgörande betydelsen 
för att bestämma vem som är bäst. Musiken bör alltså inte enbart väljas 
ut på grundval som exempelvis att åkaren själv gillar den eller för att 
den känns bra att åka till. Att vara taktisk i sitt musikval och välja en 
musik som man tror att domarna anser vara bra skulle alltså kunna löna 
sig om man utgår från de intervjuades inställning. Möjligheten finns att 
faktorer som startordning, långa tävlingar osv. kan påverka be-
dömningarna men det tycks dock inte som om detta är något de berörda 
anser vara något större problem. 
 

Diskussioner kring bedömningarna 
 
Diskussioner angående bedömningarna förekommer enligt de 
intervjuade. Ofta är det s.k. felbedömningar som diskuteras, dvs. de 
bedömningar man inte tycker är riktiga. Man mer eller mindre söker fel i 
bedömningarna och sällan diskuteras det som varit bra i bedömningarna. 
Ett sätt att diskutera bedömningarna är att titta på tävlingsåken på video 
och gentemot poängen utvärdera åket och den poäng man fått av 
domaren. Även domarna tittar ibland på video och diskuterar och 
utvärderar bedömningarna. Att bedömningarna diskuteras kan vara både 
negativt och positivt, negativt i den bemärkelsen att man mer eller 
mindre söker felen, men positivt på det sätt att det finns något att lära 
utifrån diskussioner och att man vid analys med video kan se exakt hur 
prestationen var. Videons förmåga att bekräfta eller förneka de tankar 
man har om bedömningarna är uppenbar och diskussionerna torde 
kunna få en hög relevans när man diskuterar med detta hjälpmedel 
tillhands. En åsikt som kom fram från en av de intervjuade var att 
diskussioner helst inte skulle ske mellan åkaren och domaren direkt utan 
via tränaren. Det finns dock inget som hindrar åkarna att ha 
direktkontakt med domarna. Även om det skulle vara värdefullt att för 
åkaren ha en direkt kontakt med domaren kan man tänka sig hur det 
skulle bli om flera av åkarna sökte upp domarna, som i freestyle oftast 
dömer en gren var dag i tre på varandra följande dagar. Med drygt 
tvåhundra tävlande i de tre freestyle grenarna skulle det kunna bli många 
diskussioner. Kanske kan man dock tänka sig att det också är lite 
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känsligt att diskutera med domaren, en oklarhet i bedömningen kan 
många gånger av domaren uppfattas som kritik. Skall denne domare 
sedan döma åkaren även vid nästa tävling så kan det nog som åkare 
kännas riskabelt att ifrågasätta bedömningarna. I slutet på säsongen 
brukar det ordnas träffar där domare, åkare, tränare och representanter 
från F.I.S. diskuterar och utvärderar säsongens bedömningar. På dessa 
möten diskuteras dock sällan några specifika fall utan mer bedömningen 
i sin helhet och förslag till eventuella förändringar. 
 
Som representant i den internationella åkarkommittén inom freestyle vet 
jag att det diskuteras en hel del kring domarnas förmåga. Ett förslag till 
ett rankingsystem utifrån hur de bedömer på tävlingar är under 
utveckling och skall presenteras för F.I.S. inom en snar framtid. 
 

Videokamera till hjälp vid bedömning? 
 
Att ta videokameran till hjälp vid bedömningarna även ute i backarna är 
något som har diskuterats men som dock ej tillämpas. De inblandade ser 
det som en fördel att använda videokamera vid bedömningarna men då 
endast i väldigt speciella fall. Inom t.ex. ishockey har videobedömning 
prövats, men att gå in och ändra bedömningar i efterhand kan vara 
diskuterbart. Vilka fall är så speciella att det finns skäl att gå tillbaka och 
titta på video och vilka är inte, vem är det som bestämmer att man skall 
gå tillbaka och titta osv.? Domaren som eventuellt gjort ett misstag i sin 
bedömning kanske inte ens är medveten om det. Skall man använda 
video när det lämnas in protester från de aktiva samt tränarna eller 
överhuvudtaget om man känner sig lite osäker på bedömningarna? Det 
är många saker som är viktiga att diskutera igenom innan man börjar 
bedöma med video. Även om min uppfattning är att i vissa speciella, väl 
definierade fall, skulle det vara användbart och kanske t.o.m. nödvändigt 
att få använda video som hjälp när en protest lämnas in och granskas, 
ser jag också uppenbara risker med videobedömning. Kanske blir 
videon till slut ett slags skyddsnät för domarna som de börjar använda 
sig av när de blir osäkra eller kanske analyseras åken i det oändliga och 
ingen blir någonsin nöjd med den poäng som bedömts. Risken blir 
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också att tävlingarna drar ut på tiden om man använder sig av video 
inom tävlingens ram. Tittar man på video efter tävlingen kan det hända 
att det tar extra lång tid att få fram en vinnare. Det finns såväl fördelar 
som nackdelar med att använda sig av video i bedömningarna och vad 
som är viktigt är att diskutera konsekvenserna innan man beslutar sig för 
att införa video i bedömningarna. Att använda video i bedömningarna är 
ett sätt att få mer objektiva bedömningar men kanske också ett sätt att 
börja granska detaljer och till slut förlora helheten i prestationen. Det är 
svårt att veta om konsekvenserna av att använda tekniken är till nytta 
eller inte på lång sikt men visst finns det något som säger att det vore 
dumt att inte utnyttja de tekniska möjligheter som finns? 
 
Vid diskussionerna på olika F.I.S. möten har man sagt att det är omöjligt 
att kräva att video skall finnas på varje tävling och att om man skulle 
använda sig av video i bedömningen skulle det kunna leda till många 
problem. Videokameran måste stå på domartornet och spegla åken i 
exakt samma vinkel som domarna ser åken. Risken finns att tävlingarna 
kommer att dra ut på tiden om man börjar ta hjälp av video i 
bedömningarna osv. Under det sista året tycks dock dessa diskussioner 
ha vänt och vid ett möte i maj 1997 (Brixen,1997) beslutar man att 
huvuddomaren skall få använda sig av videokameran i vissa särskilda 
fall vid problem att identifiera trick. 
 

Domare/påverkan 
 
De allsmäktiga domarna. Domarna är de som har makten och rätten att 
göra bedömningarna och värderingarna av de prestationer som utförs. 
De har makten att bestämma om en prestation är ett misslyckande eller 
en succé. Kanske är det lite väl drastiskt att uttrycka sig på detta sätt, för 
även om domarna har en viss makt så har de också ett strikt regelsystem 
att foga sig efter. Då bedömningarna nu utförs med det s.k. split scoring 
systemet där varje domare endast dömer en viss del av bedömningen 
samt att man vid bedömningen inom den mer subjektiva delen, artistic 
impression delen, stryker den högsta och den lägsta domaren så har man 
försökt att eliminera risken för att personliga värderingar läggs in i 
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bedömningarna. Trots allt är det dock domarna som gör de slutgiltiga 
värderingarna. 
 
Åsikterna om domarna är eniga från tränar och åkarhåll, man menar att 
domarna kan reglerna rätt bra men att de borde engagera sig mer och 
titta mer på träningar och tävlingar för att bli bättre på att bedöma. Även 
en av domarna är inne på att kraven på domarna borde höjas. Från 
åkarhåll nämns det att det känns som att domarna inte alltid tar sitt 
dömeri på allvar att det kan bli lite mer som semester för domarna. Även 
om detta inte gäller för alla domare så kan man se att det finns en 
frustration hos åkarna över denna situation. Om man som åkare satsar 
100% på att bli bäst upplevs det enligt åkarna mycket jobbigt om 
domarna inte satsar lika seriöst på sin roll som domare, med allt vad det 
innebär från kunskap om regler till att döma så objektivt som möjligt. 
 
Frågan är dock hur man skall få de domare som man inte tycker sköter 
sig att engagera sig mer i bedömandet? Dåligt betalt nämns som en 
orsak till varför domarna skulle ha svårt att engagera sig. Min egen 
tanke är dock att det mer handlar om en attitydförändring. I många 
sporter nu är domaren den man skyller på när något gått fel, domaren 
blir till en syndabock och får stå ut med många och jobbiga 
kommentarer och påhopp. Min uppfattning, grundad på mina egna 
erfarenheter inom idrotter överhuvudtaget - inte bara acroski, är att en 
relativt negativ attityd finns mot domarna. För att domaren skall känna 
att det är värt att engagera sig fullt ut krävs att domaren också får 
uppskattning. Den idrottsman/kvinna som utför en bra prestation får ofta 
uppskattning, kanske prispengar samt äran att ha presterat något bra. 
Angående domarna tar man det nog ofta mera som självklart att de skall 
göra bra bedömningar och hålla sig ajour med vad som händer inom 
regelområdet och många gånger får de nog inte ens tack utan blir kanske 
istället utsatta för muntliga påhopp och syrliga kommentarer kring 
bedömningarna. 
 
Min åsikt är att en attitydförändring till domarna såväl i acroski som i 
andra sporter måste ske. En attitydförändring där domarna får högre 
status, deras arbete värderas mer. De måste få känna sig uppskattade för 
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vad de gör, framförallt genom det sätt på vilket de bemöts, men 
eventuellt också genom yttre belöningar som mer betalt eller liknande. 
Man måste respektera domarna och förutsätta att de gör sitt bästa. Att 
känna sig respekterad och välkommen som domare torde påverka 
motivationen positivt. Detta är något som är viktigt i alla idrotter vare 
sig bedömningen sker i en bedömningsidrott där det är flera domare som 
tillsammans gör en bedömning eller i idrotter som exempelvis fotboll 
där enbart en domare har huvudansvaret för bedömningarna. 
 
Kunskap om idrotten och dess regel- och bedömningssystem måste 
naturligtvis finnas och utbildning är av största betydelse för domarna. 
Inom acroski nämns det att domarna borde bli mer självkritiska och 
utvärdera sig själva lite mer. Att inte ta eventuell kritik som personlig 
utan att istället försöka använda den till att utvecklas som domare är 
något som för domare är mycket betydelsefullt och viktigt att kunna 
göra. En domare ansvarar ju på ett sätt för den enskilde utövarens fiasko 
om bedömningsmissar sker. 
 
I intervjuerna nämns att det för vissa av domarna ibland har en tendens 
till att bli festliga sena nätter och om så är fallet så är det också upp till 
domarna att visa att de är personer som sköter sitt jobb och är värda att 
respektera. Frågan blir kanske vad skall ändras först, domarnas beteende 
eller omvärldens attityder? En domare som inte tar sitt ansvar riskerar 
inte bara sitt jobb utan även sportens rykte och de inblandades 
förtroende. Om en sån viktig länk i kedjan som domaren felar hänger 
kanske sportens framtid på en skör tråd. 
 
Att domarna i freestyle dömer alla tre grenarna acroski, puckelpist och 
hopp är något som kan diskuteras. Är det verkligen möjligt att hålla sig 
uppdaterad med utvecklingen i tre så olika grenar med olika 
bedömningskriterier och system? Det nämns att det skulle kunna vara 
önskvärt med grenspecificerade domare men att det inte skulle vara 
ekonomiskt möjligt. 
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Regler/bedömningsreglemente 
 
Regelkunskap är något som var och en av de intervjuade kategorierna 
domare, tränare och åkare menar att de är rätt kunniga inom. Detta med 
undantag av en domare som menar att domarnas kunskap i allmänhet är 
för dåliga. Det tycks dock annars som om grupperna, när de uttalar sig 
om varandras kunskaper, inte är lika positiva om dessa som om sina 
egna. Inom en idrott som acroski där man bygger upp programmen efter 
regler och man har olika värden på olika trick är man mer eller mindre 
tvungen att kunna reglerna relativt bra om man skall kunna sätta ihop ett 
program. 
 
Reglerna diskuteras och man är överens om att det är möjligt att påverka 
regler och bedömningsförfaranden. Såväl åkarna som tränarna och 
domarna har skrivit motioner om förändringar som de sedan skickat till 
F.I.S. för att de där skall diskuteras. Åkarna har skapat en åkarkommitté 
med representanter från de olika grenarna. Kommitténs uppgift är att 
fungera som ett språkrör mellan åkarna och F.I.S. och tvärtom. Genom 
åkarkommittén skall åkarna kunna presentera sina tankar och önskemål 
till F.I.S. Intressant här är att se att alla de intervjuade verkar engagerade 
och ser en stor betydelse i att kunna vara med och styra sporten dit de 
själva vill. 
 
Nämnas kan också att F.I.S. generellt över alla skidgrenar freestyle, 
längd, alpint m.fl. har beslutat att var gren skall välja ut två 
åkarrepresentanter24 till F.I.S. Athlethes Comission. I F.I.S. Athlethes  
Comission är tanken att representanter från olika grenar skall ta upp 
frågor som är intressanta ur de aktivas synpunkt och diskutera detta 
tillsammans med de andra grenarna. Ett ökat samarbete mellan grenarna 
samt mer inflytande i F.I.S. från de aktiva är tanken med denna grupp. 
From säsongen 97/98 är det tänkt att  F.I.S. Athlethes Comission skall 
börja arbeta. 
                                                 
24De två representanterna för Freestyle framröstades vid en sluten omröstning på 

Freestyle VM i Nagano 1997, av de tävlande som deltog vid denna tävling. 
Representanterna som valdes för freestyle var Darcy Downs från Canada och jag, 
Annika Johansson från Sverige. 
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Sportens utveckling 
 
Sporten som har rötter från slutet på 1920-talet och som under 1960-
talet spreds över världen som en revolution mot den etablerade 
skidåkningen tog under 1980-talet steget att bli en seriös tävlingsidrott. 
Utvecklingen av vad de bästa inom sporten kan utföra idag beskrivs av 
de inblandade som enorm. Många regelförändringar har skett och 
genom dessa menar de intervjuade att reglerna har följt med i sportens 
utveckling. Sporten har sedan 1988 jobbat för att få Olympisk status och 
målet är fortfarande ett Olympiskt inträde. Att säga om de 
regelförändringar som gjorts varit positiva eller negativa utifrån målet 
att bli en olympisk gren är svårt, för att kanske t.o.m. säga nästintill 
omöjligt. Att bli Olympisk gren tar för många idrotter mycket lång tid 
medan det för andra idrotter går fortare, och det återstår nu att se om och 
i så fall när acro blir Olympisk gren. 
 

Poängfördelningen 
 
En av de saker som har ändrats är fördelningen mellan technichal merit 
(TM) poängen och artistic impression (AI) poängen. Nu är var och en av 
dessa delar värd 50% och åkaren måste alltså vara bra på båda delarna 
av åkningen för att få en riktigt bra poäng. Nya förslag som uppkom i 
denna rapport var dock en fördelning av poängen på 70%-30% med 
tonvikt på TM-poängen. Förslag fanns dock även på en fördelning på 
60%-40% med tonvikt på AI-poängen. Procentfördelningen av poängen 
är nu densamma för tjejer och killar och även detta diskuteras. Så länge 
uppfattningarna om poängfördelningen skiljer sig såpass mycket som de 
tycks göra här torde dock ingen förändring komma till stånd. En 
intressant synvinkel kommer dock från en av tränarna som menar att 
egentligen är fördelningen inte 50/50 procent även om den skall vara 
det. Detta p.g.a. att avdragen ligger under AI-delen och att fördelningen 
på detta sätt inte blir riktigt som den är tänkt. Det skulle vara intressant 
att göra en empirisk studie där man jämför hur många procent av 
poängen AI delen utgör och hur många procent TM delen utgör för ett 
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antal åkare under ett antal tävlingar. Även om det kan vara svårt att dra 
några säkra slutsatser av en sådan bedömning då resultaten beror på 
både åkarens kapacitet att utföra sin prestation som domarnas förmåga 
att bedöma den, skulle det vara intressant att se hur poängen fördelar sig 
på AI och TM. Man skulle kanske kunna se några tendenser, om AI eller 
TM genomgående får högre poäng eller om det varierar från åkare till 
åkare. 
 
En annan intressant sak att reflektera över är den nu gällande 
poängfördelningen. Tekniken som döms av två domare är uppdelad på 
max 15 poäng per domare, där den slutgiltiga teknikpoängen utgörs av 
de två domarnas medelpoäng. Den andra delen av bedömningen, artistic 
impression, samt avdragen, bedöms av fem domare med en maxpoäng 
på fem poäng per domare. Den högsta och den lägsta poängen stryks 
och de tre kvarvarande poängen sammanräknas sedan för att få fram den 
slutgiltiga poängen. Vad beträffar tekniken ser man tydliga skillnader i 
de tävlandes poäng. Skillnader som bygger på att var trick har sitt värde 
och när domarna bedömer efter reglementet och åkarna har olika 
svårigheter på sina trick så visar det sig också i bedömningen. 
 
Spridningen inom poängen som ges för artistic impression är dock 
sällan speciellt stor, förutom då åkaren ramlat eller gjort något annat 
stort misstag. Min fundering är om dessa relativt små poängskillnader 
har att göra med hur skalan för poängfördelningen för den artistiska 
delen är utformad. Hade man även inom AI en skala på 15 poäng tror 
jag att domarna skulle sprida poängen på ett större intervall än vad som 
nu görs med en skala på fem poäng. Som ett exempel på att spridningen 
inte är så stor gällande AI-poängen kan nämnas att på VM finalen 1997 i 
Nagano, Japan hade en domare 0,3 poäng som skillnad mellan de åtta 
bästa damerna i sin bedömning av AI. Min uppfattning är att skillnaden 
mellan den bästa och sämsta åkaren omöjligtvis skulle vara så 
marginell. Jag tror istället att detta beror på hur bedömningsreglerna ser 
ut ser ut och för att domarna är fega i sina bedömningar och inte 
särskiljer åkarna bättre, något jag tror skulle vara lättare med en skala 
med större spridningsområde. Med endast fem poäng att fördela tror jag 
att det är lätt att poängen blir väldigt koncentrerade på en liten spridning. 
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Som domare undviker man nog gärna att ge ut en allt för låg poäng och 
kanske också alltför höga poäng. Spridningen i den tekniska poängen 
vid var vid ovan nämnda VM för de åtta bästa åkarna 3.3 poäng mellan 
högsta och lägsta poäng för båda domarna. För den totala teknikpoängen 
var spridningen genom detta 3.3 poäng. Det bör här nämnas att  
spridningen mellan de övriga AI-domarnas poäng låg på 1.0-1.3 poäng 
och att den totala spridningen var, när man stryckit den högsta och den 
lägsta poängen samt adderat de tre resterande domarnas AI-poäng, 3.0 
poäng.  
 
Att en domares poäng dock endast skiljer sig med 0.3 poäng på åtta 
åkare är något som vore intressant att titta lite närmare på. Beror detta 
endast på denne domares bedömningsfärdigheter eller beror detta mer 
på hur skalan är utformad? Skulle denne domare spridit sin poäng mer 
om poängskalan att fördela utifrån skulle varit 15 poäng istället för 
fem poäng och skulle det då i sådana fall ha någon avgörande 
betydelse för den totala poängen? Intressant skulle vara att studera 
spridningen i poäng hos flera domare under en längre tid. Är 
spridningen mellan den totala artistiska och den totala tekniska 
poängen jämna eller är det stora skillnader? Om man tänker sig att fler 
av artistic domarna skulle dömt med liknande spridning som domaren 
i exemplet ovan skulle den totala spridningen på artistic poängen legat 
kring 1.0 poäng jämfört med spridningen på den tekniska poängen 
som var över 3.0 poäng. Om spridningen mellan domarnas artistiska 
poäng och tekniska poäng skiljer sig mycket gentemot varandra 
kommer det att inverka på relationen mellan dem som skall vara 
50/50. 
 
Värdet på de olika tricken har också förändrats en hel del under den 
studerade perioden och differensen i poäng mellan olika tricks 
svårighetsgrad har förändrats ett flertal gånger (se figur 1, sid 34). Det 
har genom dessa förändringar blivit mycket viktigare nu att prestera bra 
trick för att få en bra poäng än det var 1992. En åkare i damklassen som 
hänger med sina konkurrenter i utveckling så när som på en halv 
rotation i axlarna, dvs. hon utför axlar med en rotation på 540° medan 
konkurrenten utför axlar på 720°, låg 1992 tekniskt sett 0.4 poäng efter 
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per axel. Programmen skall innehålla tre axlar vilket innebar att åkaren 
då hade 1.2 poäng att ta igen till konkurrenten som utförde axlar med en 
halv rotation mer. Idag när värdet höjts på axlar med mer rotation är 
skillnaden mellan 540° rotation och 720° rotation 0.8 poäng per axel 
vilken innebär en total skillnad på 2.4 poäng då programmet skall 
innehålla tre axlar. Detta leder till att åkaren som utför samma åk som 
nu som 1992, kommer att ligga 2.4 poäng efter gentemot 1.2 poäng 
1992. En skillnad på 1.2 poäng även om åken är exakt detsamma. Som 
en jämförelse till detta skulle det vara intressant att studera de 
förändringar som under samma tid skedde för den artistiska poängen 
och hur mycket dessa förändringar inverkade på åkarnas poäng. 
 

Protester 
 
Protester förekommer sällan i acroski och om det skall tas som ett 
tecken på att man för det mesta är eniga om bedömningarna eller att 
man tycker det är lönlöst att protestera är kanske inte något som djupare 
diskuteras i denna rapport. Protester som förekommit handlar mestadels 
om saker omkring själva prestationen exempelvis, skidlängden: Har 
någon tävlat med för korta skidor, problem vid saltning av backen och 
liknande. Att det är möjligt att protestera mot en redan satt poäng men 
att det aldrig är möjligt att ändra en poäng gör det också ganska 
meningslöst att lämna in en protest angående poängen25. 
 

Generaliserbarheten 
 
Vad säger då denna studie egentligen? Är resultaten i denna rapport 
specifika för just den här idrotten och de här intervjuade personerna eller 
är dessa resultat generaliserbara? Nedan diskuteras generaliserbarheten 
utifrån två avseenden, generaliserbarhet inom sporten i sig och 
generaliserbarheten gentemot andra sporter. 

                                                 
25 Vid matematiska felberäkningar av poängen får dock poängen förändras. 
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Generaliserbarhet inom sporten 
 
Kommer historien att upprepa sig, dvs. kommer det att vara samma 
regler, tankar problem osv. även i framtiden, eller kommer situationen 
att vara annorlunda p.g.a. nya regler och liknande?  
 
Visst kommer säkert en del nya regler att komma till under åren men 
acroski är och kommer troligtvis också att förbli en s.k. 
bedömningssport. Detta gör att generaliserbarheten inom sporten torde 
vara relativt god sett i ett tidsperspektiv. De intervjuades erfarenhet 
inom sporten samt spridning mellan olika nationaliteter borde också 
borga för en att göra en hög generaliserbarhet inom sporten möjlig. Som 
kritik kan dock sägas att alla försökspersonerna rör sig inom yttersta 
eliten av sporten. Kanske skulle resultaten kunna blivit annorlunda med 
intervjuade från olika nivåer inom sporten. Freestyle och acroski är en 
relativt ung sport och det tycks som om de inblandade har mycket tankar 
och idéer om bedömningarna inom idrotten. Problem som framförallt 
diskuteras är hur man skall kunna bedöma så objektivt som möjligt utan 
att för den skull förlora idén med sporten, domarnas utbildning och 
kompetens, nya reglers vara eller icke vara, rättvisan i sporten osv. 
Dessa frågor är av stor betydelse för idrotten och kommer så att vara 
även i framtiden och dessa resultat och tankar borde kunna användas i 
diskussioner om såväl idrotten idag som dess framtid. 
 

Generaliserbarheten gentemot andra sporter 
 
Kan resultaten från denna studie på något sätt generaliseras till mät- och 
bedömningsproblem i andra sporter, dvs. vilken betydelse har denna 
studie för andra sporter? 
 
Studien är utförd specifikt på acroski men har på många sätt ett stort 
generaliserbarhetsvärde för andra bedömningsidrotter. Diskussionerna 
kring objektivitet och subjektivitet i bedömningarna är viktiga och 
aktuella inom acroski men är viktiga att diskutera också i andra idrotter 
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med liknande bedömningssätt. De sätt på vilket man inom acroski 
försöker lösa dessa problem och de diskussioner som finns inom 
idrotten är i hög grad generaliserbara och överförbara till andra 
bedömningsidrotter. Exempelvis har domarsammansättningen och 
uppdelningen av poäng mellan teknik och utförande förändrats under 
sportens utveckling. Skälen till dessa förändringar och diskussionerna 
bakom detta är i högsta grad generaliserbara till andra 
bedömningsidrotter. Även till idrotter med annat mät- och 
bedömningssätt än ren bedömning kan man generalisera. 
Utvecklingstankar, problemlösningar osv. är områden där man kan dra 
paralleller mellan olika sporter och säkerligen använda sig av varandras 
erfarenheter. Kanske finns det exempelvis inom gymnastik eller 
konståkning ett system som används för att utvärdera domarna inom 
dessa sporter. Ett system som man kan använda åtminstone vissa delar 
av när man nu inom freestylesporten är på väg att utveckla ett nytt 
system för att utvärdera domarna. Genom att ta del av varandras 
erfarenheter kan man kanske lära av varandra och undvika att man går 
igenom misstag som någon annan sport redan gjort och sedan hittat 
lösningar på. 
 

FRAMÅTBLICK OCH FÖRSLAG TILL NY 
FORSKNING 
 
Min tanke är att fortsätta att studera andra idrotter och dess mät- och 
bedömnings system och jag har påbörjat en studie med samma karaktär 
som denna inom rytmisk sportgymnastik. En idrott som också den 
tillhör kategorin bedömningssporter. Att studera idrotter med helt annan 
mät- och bedömningskaraktär än bedömningssporter vore också 
intressant. Jag har tidigare tittat lite på mätningarna och bedömningar 
inom ishockey och tennis (Andersson, Bergkvist, Johansson, Svahn, 
1988) och skulle exempelvis gärna utveckla dessa studier. 
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NÅGRA AVSLUTANDE TANKAR 
 

Reflexion viktigt 
 
Det finns många sätt att mäta och bedöma idrotter på, och denna rapport 
är tänkt som en reflexion över en idrott och dess mät- och 
bedömningsproblem och hur dessa problem behandlas. Inom acroski 
tycks diskussioner om såväl innehållet i sporten som domarfrågan 
ständigt aktualiseras och vad som skall bedömas och vilka som skall 
bedöma förändrar sig genom detta kontinuerligt. Det har varit intressant 
att studera min sport ifrån ett något annorlunda perspektiv än vad jag har 
när jag tränar och tävlar inom sporten. Lite jobbigt har det dock ibland 
känts att ifrågasätta reliabilitet, validitet, rättvisa och kritiskt granska den 
sport som upptar så mycket av min tid och som betyder så mycket för 
mig. Både som idrottskvinna och forskare har jag dock ju mer jag 
studerat mät- och bedömningsfrågan inom idrott, kommit till insikten att 
detta ämne om idrottens mätningar och bedömningar är ett ämne som är 
viktigt även om det ännu inte finns så mycket forskning inom området. 
 
Både regelmedvetenhet, reglernas betydelse för sporten, utformning av 
nya regler, diskussioner om bedömningar, domarnas betydelse och 
liknande faktorer av avgörande betydelse för resultatet, borde ha minst 
lika stor betydelse inom forskning som berör framförallt elitidrotten som 
vad forskning om träningsmetoder, näringslära o.s.v. har. Mäter man 
och bedömer man i tävlingen eller matchen på ett otillfredsställande sätt 
blir ju prestationen och all tid och pengar som man lagt ned på att kunna 
utföra dessa prestationer ändå ovidkommande. Att diskutera, ifrågasätta 
och kritiskt granska mätningar och bedömningar är viktigt när resultaten 
har så stor betydelse som de nu har. Hänger reglerna med i sportens 
utveckling och skulle man kunna mäta eller bedöma idrotten på något 
annat sätt än man nu gör, bör ständigt diskuteras. Jag menar inte att man 
drastiskt skall börja förändra de bedömningar och de mätningar som 
finns inom olika sporter och exempelvis börja ge stilpoäng i fotboll, se 
hur många volter man kan göra på en minut i acroski, ge längdåkare 
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poäng för originalitet och uttrycksfullheten eller något sådant utan att 
man kritiskt skall ifrågasätta de grunder på vilka mätningar och 
bedömningar utförs samtidigt med funderingar kring utveckling och 
förbättringar kring dessa mätningar och bedömningar. 
 
Att prioritera sportens idé före krav från sponsorer, massmedia och 
andra intressenter kan ibland vara svårt om dessa kräver att förändringar 
skall göras för att tillfredsställa deras behov. Att värna om att idrottens 
värde och innehåll styrs utifrån idrotterna själva och inte utifrån andra 
faktorer är dock viktigt för idrotten. Samarbete mellan idrotter när det 
gäller mät- och bedömningsbiten är något jag förespråkar och anser 
borde ske till en mycket större grad än vad som verkar vara fallet. 
Samarbete skulle också förutom nya tankar och idéer, annorlunda 
problemlösningar också förhoppningsvis kunna ge en större förståelse 
mellan olika idrottsgrenar vilket är något att eftersträva. 
 
Denna rapport bygger på inblandade på absoluta toppnivå inom en 
idrott och diskussioner som dessa hör hemma inom elitidrotten. Jag 
vill poängtera att detta resonemang kring mätningar och bedömningar 
har att göra med tävlingsidrott på elitnivå och inte gäller för idrotten i 
stort. Inom barnidrotten, motionsidrotten osv. är inte dessa diskussio-
ner av samma betydelse, där kan det istället vara positivt om man kan 
ändra på regler och villkor efter tycke och smak för att idrotten skall 
passa alla och att alla skall trivas och ha kul inom den. Idrott skall 
finnas på allas villkor och man bör vara flexibel så att detta verkligen 
gäller. När det gäller elitidrott på hög nivå är det dock annorlunda, 
även om grundinställningen förhoppningsvis även på denna nivå är att 
idrotten skall vara kul så har resultaten en avgörande betydelse. Denna 
resultatfixering som existerar inom elitidrotten idag finns där på både 
gott och ont och detta är inte något som diskuteras i denna rapport. 
Här är istället utgångspunkten att resultaten inom elitidrotten är av stor 
betydelse, att vara bäst är oerhört viktigt och likaså blir genom detta de 
mätningar och bedömningar som avgör prestationerna. 
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Finns det rättvisa idrotter?  
 
Rättvisa mätningar och bedömningar, vad står det egentligen för när 
det gäller idrott? Är bedömningarna inom idrotter som ishockey, alpin 
skidåkning, längdåkning och andra sporter där man inte räknar 
domaren som ensam avgörande för poängen mer rättvisa än acroski? 
Vid lite djupare åtanke av dessa idrotter så inser man att även där finns 
en hel del bedömningsproblem. I alpin skidåkning ger man exempelvis 
de bästa åkarna de bästa förutsättningarna, de startar i första startgrupp 
då snöförhållandena normalt skall vara de bästa, och tiden mäts sedan 
i hundradelar. Vissa saker inom idrotten accepteras troligtvis för att 
det har blivit en tradition att mäta och bedöma på det sättet snarare än 
för att det skulle vara det allra bästa. Hur skulle det t.ex. se ut om man 
i skolan gav de bästa eleverna de lättaste proven, dvs. gav de bästa 
eleverna de bästa förutsättningarna? Knappast skulle man kalla detta 
för rättvist. 
 
Finns det då någon rättvis sport överhuvudtaget eller är allting bara 
konstruktioner av verkligheten som man inte kan värdera gentemot 
varandra? Olympiska kommittén har tvivlat på rättvisan i bedömnings-
idrotter men har man funderat på rättvisan i mer objektiva sporter som 
alpin skidåkning, ishockey osv.? Ett världsrekord eller en olympisk 
medalj kan exempelvis vinnas med en hundradels sekund i slalom, är 
detta sätt att mäta en idrott mer rättvist än det sätt varpå prestationen 
bedöms inom acroski? Hur viktigt är egentligen absolut rättvisa inom 
idrotten kan man också fråga sig. Är rättvisa det slutgiltiga målet eller 
kan det kanske också ligga i idrottens charm att bedömningarna 
innehåller ett visst mått av ovisshet? 
 
Med detta i åtanke kan man fundera på om det överhuvudtaget är 
möjligt att värdera idrotter mot varandra som man gör vid utdelning av 
Järringpris, bragdmedaljer och liknande. Vilka konsekvenser har och får 
sådana värderingar? 
 
Intressant skulle vara att göra en fördjupad studie med en statistisk ana-
lys av reliabiliteten i olika mätningar och bedömningar inom idrotten.  
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Hög reliabilitet och hög validitet 
 
Utifrån de intervjuade i denna rapport och min egen uppfattning tycks 
det som om både reliabiliteten och validiteten inom bedömningarna i 
acroski är relativt höga. Genom diskussioner och regelförändringar tycks 
man ha hittat regler och bedömningsformer som fungerar bra. 
Diskussionerna måste dock hela tiden aktualiseras för att regler och 
bedömning skall hänga med i sportens utveckling och detta tycks ske 
inom sporten. Som positivt ser jag också att åkarna själva har startat upp 
en internationell åkarkommitté som jobbar med att framföra tankar och 
förslag från de tävlande till F.I.S., samt att två åkarrepresentanter från 
freestyle, tillsammans med representanter från de andra grenarna i 
skidförbundet (F.I.S. Athlethes comission) kommer att träffas och 
diskutera frågor mellan grenarna för att sedan framföra dessa till F.I.S. 
ordförande och styrelse. 
 
Genom ständiga diskussioner följer sporten med i utvecklingen och 
riskerar inte att fastna i traditioner som säger att det måste vara på det 
ena eller det andra sättet. Man kan istället säga att acroski är en modern 
sport med ett modernt bedömningssätt som ständigt granskas och 
förbättras. Dock är det viktigt att påpeka att domarnas insatser hela tiden 
bör utvärderas och att det bör vara en strävan både hos domarna själva 
och hos förbunden att vidareutbilda och förbättra domarna. Trots allt 
hänger reliabiliteten till stor del på domarnas kunskap om 
bedömningsreglementet och sporten även om reglerna i sig är bra 
utformade. Domarens kunskap och förmåga att tolka reglerna har en 
avgörande betydelse vid bedömningarna 
 
Liksom de intervjuade hoppas även jag att sporten kommer att få ta 
steget in i den olympiska familjen vid OS i Salt Lake City 2002 och 
anser att åtminstone borde inte bedömningarna och bedömnings-
systemet inom sporten vara ett skäl som skulle kunna stoppa sporten 
från att bli Olympisk. 
 



 

 

 



 

 

 

REFERENSER 
 
Andersson H, Bergkvist H, Johansson A & Svahn M. (1988). Att mäta 

och bedöma idrott. (Specialarbete C1-uppsats idrottspedagoglinjen). 
Umeå universitet, Pedagogiska institutionen.  

 
Andersson H, Bergkvist H, Johansson A & Svahn M. (1991). Att mäta 

och bedöma idrott. Undervisningsserien, nr 15. Umeå universitet. 
 
Andersson H, Bergkvist H, Johansson A, Svahn M & Wedman I. 

(1988). Idrottens mätningar och bedömningar. En trivsam hobby 
och/eller ett viktigt forskningsområde? Aktuell beteendevetenskaplig 
idrottsforskning. SVEBI:S Årsbok 1988.  

 
Berglund J (1987): Nu har vi blivit vuxna. Åka Skidor, Freestyle special 

(bilaga). 
 
Gadamer H G. (1979). Truth and method.. Sheed and Ward Stagbooks, 

London. 
 
Gamma K, Kindersley D. (1981). Skidteknik. När? Var? Hur? Serien. 

Forum.  
 
International Ski Federation (1986-1996).  F.I.S. Freestyle general rules 

for scoring. Judging manual. 
 
International Ski Federation. (1988-1996).  F.I.S. Freestyle general 

rules and regulations, Rules for specific competitions. 
 
International Ski Federation. (Juni1988). Minutes from F.I.S. Committee 

Meeting. Istanbul, Turkiet. 
 
International Ski Federation. (Juni 1988). Minutes from the Thenth 

International F.I.S. Freestyle Judges Seminar. Lake Placid , USA . 
 
 



 

 

 

International Ski Federation. (Oktober 1988). Minutes from FIS 
Freestyle Committee Meeting. München, Tyskland.  

 
International Ski Federation. (Maj 1989). Minutes from FIS Freestyle 

judges clinic information package. Protoroz, Jugoslavien. 
 
International Ski Federation. (Oktober 1989). Minutes from FIS 

Freestyle Committe meeting. Madrid, Spanien. 
 
International Ski Federation. (December 1989) Minutes from ballet 

meeting. La Plagne, Frankrike. 
 
International Ski Federation. (Juni 1992). Minutes from FIS Congress, 

Judges Sub committee. Budapest, Ungern.  
 
International Ski Federation. (Maj 1993). Provisional minutes from the 

meeting with the FIS Freestyle judges Subcommittee. St. Gallen, 
Schweiz. 

 
International Ski Federation. (Juni 1994). Provisional Minutes for the 

Judges Sub Committee Meeting. Rio de Janeiro, Brasilien.  
 
International Ski Federation. (Juni 1994). Provisional minutes from 

FIS International Judges seminar, Judges subcommittee Meeting. 
Traona Italien. 

 
International Ski Federation (September 1994). Minutes from F.I.S. 

International Judges seminar. Lenggries, Tyskland.. 
 
International Ski Federation. (Maj 1997). Minutes from FIS Freestyle 

Sub Committee for Rules and Technique.Brixen, Italien. 
 
Johansson A & Wedman I. (1991). Idrottens mätningar och 

bedömningar del 2. Umeå universitet, pedagogiska institutionen. 
 
 



 

 

 

Johansson A, Wedman I . (1992). Mätningar och bedömningar inom 
idrott. Aktuell beteende vetenskaplig idrottsforskning. SVEBI:S 
Årsbok 1992. 

 
Norberg, A. (1996). Föreläsning inom kursen kvalitativa metoder. 

Institutionen för socialt arbete. 
Olofsson J. (1996). Freestyle, en spektakulär historia...Svenska 

Skidförbundet, freestylesektionen. 
 
Ricoeur P. (1988). Från text till handling en analogi om hermeneutik. 

Kemp P & Kristensson B (red). Symposium bibliotek, 
Stockholm/Lund.  

 
Stensaasen S. (1970). Bedömmelse av hopp på ski. Nr 1 i Nora Serien, 

Norges idrettshögskole. 
 
Wirdheim E. (1986). Vad tycker dom egentligen? - En studie av 

förbundsdomare i rytmisk sportgymnastik. Göteborgsuniversitet, 
Pedagogiska institutionen. 



 

 

 



EN BEDÖMNINGSSPORTS DILEMMA

En studie av bedömningarnas tillförlitlighet och
relevans i rytmisk gymnastik

Annika Johansson

Pm nr 167, 2001

ISSN 1100-696X
ISRN UM-PED-PM--167--SE





ABSTRACT

Rhythmic gymnastics is a sport where the results are decided by
judges in accordance with the regulations of the sport and the perfor-
mance of the gymnast. As in any other competitive sport the results in
Rhythmic gymnastics are of great importance and athletes in the sport
are putting in enormous time to reach their goals. The purpose of this
report was to look at the reliability and validity of the judgements in
this sport. The rule system in the sport has changed a lot during the
last years and in this report these changes, the reasons and the results
of the changes are studied. The focus is to study the implications the
rule system and the changes has on the reliability, i.e. the stability and
the consistency in the judgements and validity, i.e., the content, how
well the judgements measures the “right” things. The report is based
both on interviews and studies of the rules and regulations in the sport.
Eight structured individual one-hour interviews with four gymnasts,
two coaches and two judges in rhythmic gymnastics, all with long
experience of competitive rhythmic gymnastics, where made and the
rule system and the changes in the rules are studied from four rule-
books (1983, 1989, 1993 and 1997). Discussions have also taken place
with a member of the European Gymnastic federation (E.U.G.). The
results of the study indicated that changes in the rule system has been
done both to improve the reliability and to improve the validity of the
judgements. Concerning the reliability it seems like the changes has
increased the reliability but concerning the validity the interviewed
persons reported that there still are some deficiency and that more
changes continuous should be done to improve the validity. One
specific problem in rhythmic gymnastics is also that the coaches and
judges a lot of time rather often are the same person, i.e. that coaches
judges their own athletes, and this fact rises the question about sub-
jective judging and how to prevent that.
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INLEDNING

Bedömningsidrotter, dvs. idrotter där prestationen bedöms och värde-
ras av en domare, får många gånger leva med stämpeln att de är
subjektiva idrotter och att de aldrig är riktigt rättvisa. I denna rapport
har jag studerat idrotten rytmisk gymnastik (RG) utifrån dess bedöm-
ningssystem och tittar på tillförlitligheten och relevansen i detta. Med
både studier av bedömningsreglementen och intervjuer med inblanda-
de inom idrotten är det allmänt formulerade syftet att ta reda på hur
det egentligen förhåller sig med bedömningarna inom denna idrott.
Vilken kvalité har dessa bedömningar? Hur är det egentligen med
subjektiviteten i bedömningarna inom denna bedömningsidrott?

RG är en kvinnlig gymnastikgren där man tävlar i handredskapen, rep,
tunnband, boll, käglor och band. Det är en komplex idrott som kräver
enormt mycket träning. En tränare jag har intervjuat säger exempelvis:

- Vi kan träna åtta timmar om dan och faktiskt ha att göra hela tiden.

Med detta i åtanke blir kvalitén på de bedömningar som görs än mer
viktig. I denna idrott, liksom i andra idrotter där den aktiva lägger ner
så otroligt mycket tid på sin idrott, blir en felaktig bedömning något
mycket förödande för individen.

Inom idrotten liksom överallt i vårt samhälle utvecklas material och
ny kunskap inhämtas. Man försöker förbättra förhållanden för träning
och de aktiva utvecklas. Inom RG har utvecklingen inom idrotten varit
enorm och idrotten har förändrats mycket på relativt kort tid. Vad som
var viktigt och premierades inom idrotten för något år sedan är kanske
inte längre det som är det viktigaste. Hur fungerar då regelsystemet i
idrottsgrenar som har en så snabb utveckling? Vad är det egentligen
man mäter och hur rättvisa är de bedömningar som görs? Rytmisk
gymnastik studeras här som ett exempel på hur en bedömningsport
förändras och vilken inverkan det har på tillförlitligheten och bedöm-
ningarna i denna idrott.

I dagens samhälle är idrotten en viktig och stor del. Idrottsresultaten
intresserar inte bara de idrottande själva utan även många människor
som aldrig som aktiva satt sin fot i en gymnastikhall, ett gym eller
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liknande, har ett stort intresse av idrotten och dess resultat. Att ifråga-
sätta vad dessa idrottens resultat grundar sig på och vad som definierar
en vinnare är intressant men är något som ännu inte är så väl studerat1.

Denna rapport ser jag som ett steg mot mer forskning inom området
idrottens mätningar och bedömningar och hoppas med mina proble-
matiseringar väcka ett intresse för idrottsresultatens och dess inne-
börds betydelse.

                                                

1 Ett fåtal arbeten kring ämnet mätningar och bedömningar inom idrotten finns dock,
(Steensaasen, 1970; Wirdheim 1986; Grimvall, 1987) och tidskriften Research
Quarterly for Exercise and Sport, har någon gång behandlat ämnet genom artiklar om
mät- och metodfrågor inom idrotten. I rapporten, Att mäta och bedöma idrott (Anders-
son, Bergkvist, Johansson & Svahn,1991) samt i artiklarna, Idrottens mätningar och
bedömningar. En trivsam hobby och/eller ett viktigt forskningsområde? (Andersson,
Bergkvist, Johansson, Svahn, & Wedman, 1988) och Mätningar och bedömningar inom
idrott (Johansson & Wedman, 1992) har mätproblematiken inom idrott diskuterats. I en
rapport om bedömningsidrotten acroski (Johansson, 1998.) studerade jag tillförlitlighe-
ten och relevansen inom bedömningssystemet i freestylegrenen acroski.
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RAPPORTENS UPPLÄGGNING

Denna rapport inleds med en genomgång av idrotten Rytmisk Gym-
nastik (RG), dess bakgrund och innehåll, förändringar av regler,
sammansättning av domargrupper och förändringar i poängens sam-
mansättning samt orsaker till dessa förändringar. Efter detta redovisas
resultat från de intervjuer som utförts med inblandade inom RG.

I den därpå följande diskussionsdelen diskuteras intervjuernas innehåll
och regelförändringarna utifrån ett reliabilitets- och validitetsperspek-
tiv. En generaliserbarhetsdiskussion och några idéer om ny forskning
avslutar sedan rapporen.

I rytmisk gymnastik tävlar man i både trupp och individuellt, i denna
rapport koncentreras dock studierna till den individuella delen av
sporten. Såväl intervjuer som regelgenomgång fokuseras på den
individuella delen inom sporten.

Varför just rytmisk gymnastik?

Jag har i en tidigare rapport studerat idrotten acroski och dess bedöm-
ningar (Johansson, 1998) och önskade studera bedömningar och
regelutveckling även i en annan bedömningsidrott. Jag ser det som
intressant att studera hur olika idrotter löser liknande problem och
vilka tankar och diskussioner som finns i olika bedömningsidrotter.
Valet av idrotten rytmisk gymnastik, eller RG som idrotten i vardag-
ligt tal kallas, grundade sig därför både på att det är en bedömningsid-
rott samt utifrån mina egna erfarenheter inom idrotten.

Jag tävlade tidigare inom RG i nio år och har varit tränare i 20 år. För
ett antal år sedan var jag också distriktsdomare inom idrotten. Förut-
om detta har jag varit med och arrangerat tävlingar inom idrotten. Min
förförståelse av idrotten är därmed relativt stor. Jag har sett både
positiva och negativa sidor av idrotten och jag har lång erfarenhet av
den.
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BAKGRUND

Rytmisk gymnastik, en historisk tillbakablick

Idrotten rytmisk gymnastik har sina anor från f.d. Sovjetunionen där
Khudozhestvennaya Gimnasticka, rytmisk sportgymnastik, 1946
introducerades som en tävlingsgren i gymnastik. Under åren 1945-
1948 utfärdade där en kommitté tävlingsbestämmelser för sporten och
efter 1950 spreds sporten till andra öststater. Den första internationella
tävlingen hölls 1961 mellan Sovjet, Bulgarien och Tjeckoslovakien.

Det Internationella Gymnastikförbundet (F.I.G2.) tog 1962 in RG i sin
organisation och följande år, 1963, hölls det första världsmästerskapet
inom sporten i Budapest, Ungern. Vid denna historiska tävling tävlade
man i redskapen rep, tunnband och boll. Handredskapen käglor och
band började man inte tävla med förrän flera år senare. I det första
VM:et deltog 28 gymnaster från 10 europeiska länder. Sporten var vid
denna tid en europeisk företeelse med deltagare framförallt från
öststaterna. Det andra VM:et genomfördes 1965 i Prag men inte förrän
1967, när VM arrangerades i Köpenhamn, kan man säga att västvärl-
den riktigt fick kännedom om denna sport. Det skulle exempelvis
komma att dröja ända tills 1973 innan USA deltog med RG gymnaster
vid ett världsmästerskap (Rhythmic Gymnastics, 1999) samt (USA
Gymnastics, 1999).

1968 bildads i Sverige en kommitté för idrotten och samma år anord-
nades det första svenska riksmästerskapet. 1975 hölls det första
Nordiska mästerskapet med deltagare från alla nordiska länder förut-
om Island.

                                                
2 F.I.G. står för Fédération Internationale de Gymnastique, den franska översättning-
en av internationella gymnastikförbundet och är den förkortning man internationellt
använder sig av.
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Namnbyte

Sporten kallades i Sverige från början Gymnastique Moderne (GM).
Från 1986 antog det Svenska Gymnastikförbundet det internationella
namnet rytmisk sportgymnastik (RSG)3. I början på 1999 bytte
rytmisk sportgymnastik åter namn, denna gång till rytmisk gymnastik
(RG). Namnet Rytmisk Gymnastik kom som ett förslag från den
Internationella Olympiska kommittén, (I.O.K), till F.I.G. Förslaget till
namnbyte berodde på att de andra gymnastikgrenarna, kvinnlig
gymnastik, manlig gymnastik och truppgymnastik hade enhetligare
namn och I.O.K. tyckte att det skulle passa bättre med beteckningen
rytmisk gymnastik istället för rytmisk sportgymnastik. Namnet
godkändes av F.I.G. och ändrades till rytmisk gymnastik med förkort-
ningen RG både nationellt och internationellt.

Olympiska spel

1984 blev den individuella tävlingsdelen inom idrotten en olympisk
gren. Till Olympiska Spelen 1996 tog även truppdisciplinen inom
RSG steget in i den olympiska familjen. I trupptävlingen tävlar fem
gymnaster tillsammans och utför ett program där de samspelar med
varandra och musiken.

Trupperna utför två program och vid olympiska Spelen 1996 var det
ena ett tunnbandsprogram och det andra ett program med tre bollar
och tre band (Rhythmic Gymnastics, 1999), (USA Gymnastics, 1999).

Vid Olympiska Spelen i Los Angeles 1984 utsågs rytmisk sportgym-
nastik till världens vackraste idrott av den församlade världspressen
(Svenska Gymnastikförbundet, 1998).

                                                
3 Rytmisk sportgymnastik (RSG) är en försvenskning av det franska Gymnastique
Rythmique Sportive, det engelska Rhythmic Sport Gymnastics och det tyska
Rythmischen Sportgymnastik (Svenska Gymnastikförbundet, rytmisk sportgymns-
tik, 1994).
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RYTMISK GYMNASTIK

Rytmisk gymnastik (RG) är en kvinnlig idrottsgren där gymnasterna
utför sina program med handredskap till musik. Det finns fem olika
handredskap inom RG och dessa är rep, tunnband, boll, käglor och
band. För vart och ett av dessa redskap finns tekniska regler för hur de
skall se ut och hur de skall användas. Gemensamt för alla redskap är
att:

…det skall vara i kontinuerlig rörelse samt i harmoni med det gym-
nastiska och musikaliska utförandet. Redskapet skall hanteras så att
det befinner sig i gymnastens händer, på hennes kropp, på golvet och i
luften. (Svenska Gymnastikförbundet, 1999)

Inom RG kan man tävla individuellt eller i trupp. De individuella
programmen, som denna rapport handlar om, skall vara mellan en
minut och femton sekunder till en minut och trettio sekunder och för
trupp skall programmen vara mellan två minuter och femton sekunder
till två minuter och trettio sekunder. Överskrider musiken denna tid
blir det avdrag för varje överskriden sekund. Alla instrument är
tillåtna men dock får musiken inte innehålla sång och det får inte
heller finnas störande "oljud" som sirener, motorer och liknande i
musiken (Svenska gymnastikförbundet, 1999).

Tävlingsytan för individuella gymnaster inom RSG är 13 x 13 meter
(1997) och överskridande av denna tävlingsyta ger poängavdrag vare
sig det är gymnasten eller handredskapet som är utanför ytan. Pro-
grammen måste innehålla kroppsövningar ur de olika grupperna hopp,
balanser, piruetter, rörlighetsövningar/vågrörelser. Dessa kroppsöv-
ningar ska koordineras med handredskapet, och de specifika grupper
av övningar som finns för varje handredskap, och utföras väl koreo-
graferat till musiken. I kroppsövningarna måste de utföranderegler
som utifrån bedömningsreglementet är typiska för gymnastik, nämli-
gen; korrekt kroppshållning, rörelseutslag, behärskning och balans,
behärskning av förflyttningar etc. respekteras. Övningarna med
handredskapen ska utföras med korrekt handredskapshantering enligt
bedömningsreglementets regelverk. Det finns fyra olika nivåer på
kroppssvårigheter vilka benämns A, B, C, och D-svårigheter och dessa
skall utföras med handredskapet. Olika tävlingsnivåer har olika krav
på vilka och hur många svårigheter som ett RSG-program skall
innehålla (Svenska gymnastikförbundet, 1997).
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SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNINGAR

Det övergripande syftet är att belysa reliabilitets- och validitetspro-
blemen inom idrotten rytmisk gymnastik (RG). Detta skall studeras
mer konkret utifrån följande delsyften:

- Att ta reda på vad inblandade i sporten anser vara sportens idé och
vad de anser om bedömningarna inom sporten. Är det rätt saker
som bedöms?

- Att ta reda på om de mätningar och bedömningar som görs anses
som tillförlitliga av de inblandade.

- Att ta reda på vilka eventuella bedömningsproblem som existerar
inom idrotten och hur man försöker komma tillrätta med dessa
problem.

- Att spegla vilka förändringar som skett inom sporten och huruvida
dessa är relaterade till regelsystemet. Sker förändringar i reglerna
p.g.a. bristande validitet eller bristande reliabilitet, eller är orsa-
kerna till regelförändringar någon helt annan?

METOD

Instrument

Valet av instrument i denna studie blev intervjuer eftersom de förvän-
tades kunna ge den bästa informationen. Då ämnet är relativt nytt, och
intervjuer gjorde det möjligt att diskutera frågorna och undvika
eventuella missförstånd, bedömdes intervjuinstrumentet som det bäst
passande. Intervjuer torde också ge mer information i detta fall än vad
eventuella enkätstudier skulle ha gjort. I min tidigare rapport om
acroski (Johansson, 1998) har jag också använt mig av intervjuer och
då denna studie är en uppföljning av acroskistudien har samma metod
för datainsamling utnyttjats även i denna studie.

Intervjuerna var strukturerade i sju frågeområden vilka var; bakgrund,
sportens idé, bedömning, domare/påverkan, regler/bedömningsreg-
lemente, protester samt övriga tankar. Dessa frågeområden användes
också vid genomförandet av intervjuerna i acroski (Johansson, 1998)
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vilket gör det möjligt att jämföra acroski och RG genom dessa under-
sökningar. Trots stukturen på intervjuerna fanns det möjlighet för den
intervjuade att komma med egna infallsvinklar och tankar. Frågeom-
rådena fungerade som ramar för att avgränsa intervjuområdet. Läng-
den på intervjuerna var ca 1 timme.

Intervjupersoner

Intervjuer genomfördes med två tränare, två domare samt fyra gym-
naster inom RG. Båda tränarna hade 20-25 års erfarenhet som tränare,
utbildning som idrottslärare samt hade genomgått ett antal nationella
och internationella utbildningar inom RG. Domarna, som sedan ca 20
år varit domare, hade alla distrikts-, förbunds- och internationella
domarutbildningar. Två av domarna tillhörde de sex till åtta domare
som, vid tillfället för intervjun, rankades som de bästa domarna i
världen. Domarna var också tränare och tränarna var också domare på
högsta nivå. Att domare är tränare och vice versa är något mycket
vanligt inom RG. Ett par av domarna/tränarna hade tidigare tränat och
tävlat för andra länder än Sverige. Gymnasterna de tränade var gym-
naster på elitnivå och meriter som landslagstränare, tränare, domare på
VM och OS, högsta graden domarutbildning, expertdomare och osv.
speglade dessa tränare/domares erfarenhet. Eftersom dessa personer
besitter två olika roller så färgas svaren på intervjufrågorna av att de
intervjuade var både tränare och domare. Detta är dock en bild av hur
verkligheten i RG ser ut. Att hitta intervjupersoner på denna nivå, som
inte var både domare och tränare samtidigt, skulle vara mer eller
mindre omöjligt och skulle inte heller ge ett representativt urval.
Domarna/tränarna hade också andra uppgifter inom idrotten och bl.a.
nämns ordförandepositioner i både RTK (Tekniska kommittén för
RG) och i RG-kommittén inom Svenska Gymnastikförbundet.

Gymnasterna var mellan 15 och 19 år och hade hållit på med RG i sju
till tretton år. Alla tillhörde den svenska eliten och deltog både på
nationella och internationella tävlingar. Två av gymnasterna var också
tränare eller hjälptränare inom idrotten.
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För vissa klargöranden kring reglementet och orsakerna till regelför-
ändringar har också personlig kommunikation skett med en ledamot i
Europeiska Gymnastikförbundet (E.U.G4.).

Procedur

Intervjuformulär utarbetades (bilaga 5, 6, 7) och telefonintervjuer
genomfördes av mig med de åtta personerna från RG under sommaren
och hösten 1994. Intervjuerna genomfördes per telefon då något annat
sätt att nå dessa personer inte var möjligt främst av ekonomiska skäl.
Intervjuerna spelades in på band och renskrevs sedan ordagrant.
Intervjuutskrifterna kontrollerades sedan mot de inspelade banden för
att säkerställa att inga missuppfattningar gjorts utan att det renskrivna
materialet stämde överens med bandinspelningarna. Utifrån detta
material analyserades sedan intervjuerna.

Information om sportens historia samt bedömningsreglementen
samlades in från Svenska Gymnastikförbundet och F.I.G. samt från
Internet. För information om orsakerna till regeländringar togs också
kontakt med en representant  från E.U.G.

Förförståelse

Förförståelse för det som skall studeras kan vara både positivt och
negativt. Som positivt har framförallt min kunskap om sporten och
dess bedömningssystem varit. De nya reglementen som uppkommit
efter min tid som tävlingsgymnast och domare är mycket komplicera-
de och även med min förförståelse har de varit svåra att analysera.
Utan denna förförståelse hade det troligtvis varit stor risk att jag hade
fastnat i alla termer och beteckningar eftersom dessa bedömningsreg-
lementen förutsätter en viss förkunskap för att bli förståeliga. Mina
erfarenheter som gymnast, tränare och domare har också varit något
positivt i såväl mina kontakter i intervjusituationerna som i analysen

                                                
4 E.U.G. står för Union  Européenne de Gymnastique, den franska översättningen av
det europeiska gymnastikförbundet och är den förkortning man internationellt
använder sig av.
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av mina resultat. Dock är jag väl medveten om den svårighet jag med
denna förförståelse möjligen har haft att förhålla mig helt objektiv till
området. Utifrån min medvetenhet om detta problem har jag dock
försökt att vara så objektiv som möjligt i såväl sammanställningen av
intervjufrågor som intervjuerna och dess analyser som i arbetet med
bedömningsreglementena och bakgrundsmaterialet.
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RESULTAT DEL 1

Bedömningsreglementet

Rytmisk gymnastik (RG) är en sport under ständig utveckling och
sedan 1983 har fyra bedömningsreglementen utformas  (-83, -89, -93,
-97). Ett nytt reglemente är nu under utvecklande och planeras vara
klart under år 2001. De senaste reglementena har gällt för fyra års
perioder (förutom mellan det förstnämnda reglementet som varade
under en sex års period). Denna gång försöker man dock utveckla ett
reglemente som skall gälla i åtta år. Tanken är att reglementet inte
skall förändras alltför ofta utan att man skall följa en långsiktigare
plan. Detta reglemente måste därigenom innehålla en utvecklingspo-
tential som klarar av de förändringar som sporten kommer att genom-
gå under denna tidsperiod.

De som utarbetar och ansvarar för utgivningen av bedömningsregle-
mentet är F.I.G.´s tekniska kommitté (T.K) för RG. Efter varje OS,
dvs. vart fjärde år, hålls den s.k. F.I.G.-kongressen, där generalför-
samlingen, i vilken alla länder har rösträtt, bl.a. väljer de representan-
ter som skall deltaga i F.I.G.´s T.K. som består av sju personer från
olika länder5. Ett förslag på ett nytt bedömningsreglemente är nu från
F.I.G.´s T.K. ute på remiss hos E.U.G, expertdomarna m.fl. så att de
skall kunna yttra sig till F.I.G. innan bedömningsreglementet slutgil-
tigt bestäms.

I denna del följer en beskrivning av de olika domarnas roll, en över-
sikt över de förändringar som skett i domarfördelningen, kraven på
svårigheterna i programmen och av förändringarna i poängfördelning-
en. Orsakerna till dessa förändringar tas upp i slutet av denna resultat-
del 1.

                                                
5 De just nu sittande medlemmarna i F.I.G.'s tekniska kommitté (år 2000) kommer
från Italien, Polen, USA, Japan, Ryssland, Brasilien samt Spanien.
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Domarna

Inom RG använder man sig av ett flertal olika domargrupperingar och
dessa grupperingar och deras funktioner beskrivs nedan. Antalet
domare man använder sig av inom RG har förändrats i och med de
olika bedömningsreglementena. I alla reglementen gäller att domarna
skall döma oberoende av varandra. Domarna måste också vara specia-
liserade RG domare och det är inte tillåtet att vara domare för både
artistisk6 och rytmisk gymnastik. Följande domargrupperingar är de
man använder sig av på internationella mästerskapstävlingar, dvs.
tävlingar på den högsta nivån inom sporten. På nationella tävlingar
kan dock dessa domargrupperingar se något annorlunda ut.

Poängdomare

Poängdomarna eller "domare" som är den mer allmänna benämningen
på denna grupp, är de domare som dömer den aktuella tävlingen, dvs.
de domare som ger poängen för den utförda prestationen i enlighet
med det gällande reglementet. Domarna delas i olika grupper efter vad
de bedömer och vilket redskap eller vilken del av bedömningen de
ansvarar för. Dessa indelningar kallas domarjurys. Domarna dömde
under en period allt i programmen medan bedömningen i senare
reglementen har uppdelats så att några domare koncentrerar sig på
kompositionen av programmet medan andra koncentrerar sig på
utförandet.

Reservdomare

Vid internationella mästerskapstävlingar tar varje land med sig en
kvalificerad domare och väl på plats genomförs lottning om vilka
domare som skall döma tävlingen. Förutom de domare som skall
döma lottas också ett visst antal reservdomare fram. Dessa skall också

                                                
6 Artistisk gymnastik är en annan tävlingsform inom gymnastiken. Den artistiska
gymnastiken är uppdelad på en kvinnlig del där deltagarna tävlar i grenarna hopp,
barr, bom och fristående och en manlig del där man tävlar i fristående, hopp,
bygelhäst, barr, ringar och räck (Svenska gymnastikförbundet, 2000).
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döma tävlingen men dock räknas inte deras poäng med. I de fall
superior jury (se nedan) är tvungen att plocka ut en domare ur tävling-
en är det en av reservdomarna som istället plockas in.

Överdomare

Överdomare använde man sig av i 1983 och 1989 års reglementen.
Överdomaren dömde alla programmen i sin jury men poängen ingick
inte i slutpoängen. Överdomarens uppgift var att granska om differen-
sen mellan domarsiffrorna låg inom de tillåtna gränserna för vad
reglementet tillät (se fotnot 7, 9, 10, och 12). Om differensen översteg
de tillåtna värdena sammankallade överdomaren poängdomarna och
om de inte vid en diskussion kunde komma överens om en poäng
inom de tillåtna värdena så beräknades baspoängen, (se fotnot 8 och
11). Överdomaren ansvarade också för speciella avdrag som de andra
domarna inte bedömde, exempelvis om gymnasten eller redskapet var
utanför den markerade tävlingsytan eller om gymnasten ej hade
reglementsenlig klädsel och subtraherade dessa avdrag från den totala
poängen.

Domarsekreterare

I 1993 och 1997 års reglementen har överdomaren ersatts av en
domarsekreterare. I 1993 års bedömningsreglemente var domarsekre-
teraren en separat person från poängdomarna men ingår i -97 års
reglemente, som domare nummer 1 i undergrupp AI, dvs. som en av
poängdomarna i kompositionsjuryn för det tekniska värdet. Att en
domare, som redan hade en funktion som poängdomare i en domarju-
ry, även skulle ha domarsekreterarens funktioner blev dock mycket
betungande och en mycket stor arbetsbörda för denna domare. I
praktiken löstes detta därför ofta genom att domare 1 i grupp AI fick
en domarsekreterare till sin hjälp. Domarsekreterarens uppgift är att
kontrollera om differensen mellan poängdomarnas mittensiffror
överensstämmer med reglerna (se fotnot 10 och 12) och att samman-
kalla domarna om så inte är fallet. Hon skall också kalla på appela-
tions juryn (1993-års reglemente) eller superior jury (1997 års regle-
mente) om domarna inte kan komma överens. Domarsekreteraren
skall också göra de avdrag hon ansvarar för (se tidigare överdomar
avdrag) och minska den totala summan av dessa avdrag från slut-
poängen.
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Linjedomare

Linjedomarnas funktion är att kontrollera att en gymnast eller ett
handredskap inte överskrider tävlingsytan. Linjedomaren skall signa-
lera (oftast med en flagga) om en gymnast eller ett redskap överskri-
der tävlingsytan samt notera detta och lämna denna information till
överdomaren/domarsekreteraren.

Kontroll jury

Denna jury (1993-1997) består av två experter, dvs. medlemmar av
den tekniska kommittén, eller mycket erfarna domare, tillsatta av den
tekniska kommittén. Denna jurys uppgift är att överblicka domarnas
arbete och meddela till Superior jury om en domare visar partiskhet
eller på något annat sätt inte sköter sina sysslor tillfredställande.

Superior jury

Superior juryn (1993-1997) består av presidenten i den tekniska
kommittén och två experter, dvs. medlemmar av den tekniska kom-
mittén, eller mycket erfarna domare, tillsatta av den tekniska kom-
mittén. Superior jurys funktion är att övervaka tävlingen och se till att
reglerna följs. De skall också kontinuerligt granska poängdomarnas
poäng och utfärda varningar om någon domare inte utför ett tillfred-
ställande jobb eller uppvisar partiskhet. Om ett grövre bedömnings-
problem sker skall denna jury också se till att nödvändiga åtgärder
vidtas. Om varningar givits till en eller flera domare skall juryn, om
domarna inte förbättrar sig, plocka ut och ersätta denne/dessa domare.

Appelations jury

Denna jury har förändrats något i sammansättning över år och bestod
tidigare av tävlingsledaren, den ansvarige för domarna samt överdo-
maren och vid mästerskapstävlingar, FIG:s president (eller dennes
representant), presidenten i den tekniska kommittén, eventuellt också
en medlem i tekniska kommittén samt överdomaren i det aktuella
handredskapet. I 1997 års reglemente består denna kommitté av en
medlem av exekutiv kommittén, en medlem av den tekniska kommit-
tén samt en expertdomare.
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Denna jury träder i funktion vid misshälligheter som inte kan avgöras
av överdomaren och tidigare också vid bedömning av inkommande
protester. Denna jury skall sammankallas vid "extraordinära omstän-
digheter" exempelvis vid problem rörande arrangemanget, gymnastens
klädsel eller liknande. Frågor och problem angående poängen är dock
inte något denna jury ansvarar för. Appelationsjuryn ansvarar även för
överklaganden från domare som har blivit varnade eller utplockade.

Domarfördelningen

Antalet domare (poängdomare) samt vad de bedömde har förändrats i
de olika reglementena, som sträcker sig över fyra perioder. Nedan
följer en beskrivning av hur det har sett ut i de olika reglementena
(1983, 1989, 1993, 1997).

Enligt 1983 års reglemente dömdes varje individuellt program av fyra
domare samt en överdomare. Varje domare dömde både kompositio-
nen och utförandet och gav en poäng mellan 0-10 efter ett tiondelssy-
stem. Differensen mellan domarsiffrorna granskades av överdomaren
så att de låg inom de tillåtna gränserna7. Om differensen översteg de
tillåtna värdena sammankallade överdomaren poängdomarna och om
de inte vid en diskussion kunde komma överens om en poäng inom de
tillåtna värdena så beräknades baspoängen8. Av de fyra poängdomar-
nas siffror ströks den högsta och den lägsta poängen och poängen
räknades fram genom det aritmetiska medelvärdet av de två återståen-
de siffrorna. För att få fram slutpoängen drogs sedan eventuella
avdrag från överdomaren ifrån denna poäng.

                                                
7 I den allmänna tävlingen får differensen mellan de två mittersta siffrorna ej
överstiga: 0.30 poäng för slutpoäng mellan 9.50 - 10.00 poäng, 0.50 poäng för
slutpoäng mellan 8.50 - 9.45 poäng, 0.80 poäng i alla andra fall. I finaltävlingar får
differensen ej överstiga 0.20 poäng för slutpoäng mellan 9.50 - 10.00 poäng, 0.30
poäng för slutpoäng mellan 9.00 - 9.45 poäng och 0.50 poäng för slutpoäng mellan
8.00 - 8.95 poäng. För båda tävlingarna gäller att differensen mellan den högsta och
den lägsta siffran inte överstiger 1.00 poäng (Svenska Gymnastikförbundet, 1983.
Bedömningsreglemente).

8 baspoängen 
2

siffra nsöverdomare  amedelsiffr nasPoängdomar =+

(Svenska Gymnastikförbundet 1983 och 1989. Bedömningsreglementen).
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I 1989 års reglemente hade domarantalet utökats till sex domare samt
en överdomare och domarna dömde även här både kompositionen och
utförandet i programmen. Bedömningen skedde utifrån samma beräk-
ningsgrunder som i 1983 års reglemente, dock ströks i detta regle-
mente de två högsta och de två lägsta poängen. Den tillåtna differen-
sen mellan de två mellersta domarsiffrorna skiljde sig även de något
från 1989 års reglemente9. Baspoängen beräknas även här på samma
sätt som i 1983 års reglemente (se fotnot 8).

Enligt 1993 års reglemente var bedömningen uppdelad på två domar-
grupper på fyra eller sex domare i varje grupp (minimum är dock 3
domare per domargrupp). Den ena gruppen dömde kompositionen,
max fem poäng, och den andra gruppen dömde utförandet, max fem
poäng. Den högsta och lägsta poängen bland kompositions- och
utförandedomargruppen ströks och medelvärdet från de två mittenpo-
ängen i var grupp räknades ut (vid endast tre domare per grupp ströks
högsta och lägsta poängen och mittensiffran blir då slutpoängen).
Medelpoängen för kompositionen och för utförandet adderades sedan
och om det fanns några avdrag från domarsekreteraren drogs dessa av
från denna poäng annars blev denna poäng slutpoängen. Den högsta
differensen som får förekomma mellan domarnas poäng i 1993 års
reglemente skiljde sig från tidigare reglementen delvis för att poängen
nu var uppdelade på max fem poäng för varje del av bedömningen10.
Beräkningen av baspoäng gjordes fortfarande på samma sätt som i
tidigare reglementen men med den skillnaden att det inte längre var

                                                
9 Den högsta tillåtna differensen mellan de två mellersta siffrorna får ej överstiga
0.00 poäng för slutpoäng 10.00, 0.10 poäng mellan 9.80 - 9.95 poäng, 0.20 poäng
mellan 9.50 - 9.75 poäng, 0.30 poäng för slutpoäng mellan 8.50 - 9.45 och 0.50
poäng i alla andra fall. För alla tävlingar gäller att differensen mellan den högsta och
den lägsta siffran av de sex domarna inte får överstiga 0.80 (Svenska gymnastikför-
bundet 1989. Bedömningsreglemente).

10 Differensen för mittensiffrorna får i 1993 års reglemente för kompositions och
utförande delen inte vara större än: 0.10 poäng mellan 4.70 - 5.00 poäng, 0.20 för
slutpoäng mellan 4.20 - 4.69 poäng och 0.30 poäng i övriga fall. Den totala differen-
sen mellan högsta och lägsta av de fyra eller sex domarna får inte överstiga 0.60
poäng (Svenska Gymnastikförbundet. 1993 bedömningsreglemente RSG).
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överdomarens siffra utan kontroll siffran (från kontroll juryn) som
hade inflytande på baspoängen11. Programmen bedömdes förutom av
ovan domare av en kontroll jury och en superior jury.

I 1997 års reglemente använder man sig, liksom i 1993 års reglemen-
te, av två domarjurys, en kompositionsjury och en utförandejury. Nytt
för detta reglemente är att kompositionsjuryn i sin tur är uppdelad i två
undergrupper, en för det tekniska värdet och en för det artistiska
värdet. Det minsta tillåtna antalet domare i en jury är fyra komposi-
tionsdomare, uppdelade på de två undergrupperna och tre utförande
domare. Om domarantalet är fyra tas högsta och lägsta poängen bort
och man beräknar medelvärdet av de två mittenpoängen, använder
man sig av minsta antalet domare (dvs. två domare per undergrupp för
kompositionen samt tre domare för utförandet), beräknas medelvärdet
av dessa siffror. Slutpoängen får man genom att addera de tre delpo-
ängen, dvs. det tekniska värdet, det artistiska värdet samt kompositio-
nen. Den högsta tillåtna differensen mellan domarnas siffror skiljer sig
något från det föregående reglementet12, baspoängen räknas dock fram
på samma sätt som i 1993 års reglemente (se fotnot 11).

                                                

11  baspoängen
2

ffrankontrollsi amedelsiffr nasPoängdomar =+

(Svenska Gymnastikförbundet 1993 och 1997. Bedömningsreglementen).

12 För poängen som ges för det artistiska värdet får differensen mellan medelsiffror-
na i en tävling får inte vara större än 0.10 poäng mellan 4.70 - 5.00 poäng, 0.10
poäng för poäng mellan 5.70 - 6.00 poäng, 0.20 poäng för en poäng mellan 4.20 -
4.699, 0.20 poäng för poäng mellan 5.20 - 5.699, 0.30 poäng för poäng lägre än 4.20
och 0.30 för poäng lägre än 5.20. För det tekniska värdet finns inga gränser för hur
stora differenserna får vara. För utförande poängen är det största tillåtna differenser-
na 0.10 poäng för poäng mellan 9.70 - 10.00, 0.10 för poäng mellan 9.20 - 9.699 och
0.30 poäng för poäng lägre än 9.20 (Svenska Gymnastikförbundet, 1997. Bedöm-
ningsreglemente Rytmisk Sport gymnastik).
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Antal svårigheter

Kraven på programmen har förändrats en hel del från 1983 års regle-
mente till 1997 års reglemente.

I 1983 års reglemente krävdes att ett program innehöll åtta svårighe-
ter, två högsta svårigheter och sex medelsvårigheter.

I 1989 års reglemente krävdes också åtta svårigheter nu uppdelat på
fyra högsta svårigheter och fyra medelsvårigheter.

I 1993 års reglemente hade svårigheterna uppdelats på fyra olika
nivåer och bestod nu av A, B, C samt D svårigheter. Hur många
svårigheter som krävs för ett program beror på vilken nivå det är på
tävlingen, exempelvis krävdes för en finaltävling i de olika handred-
skapen tio svårigheter; fyra A-svårigheter, fyra B-svårigheter samt en
C- och en D svårighet.

I 1997 års reglemente måste ett program innehålla minst fyra isolerade
svårigheter på B-nivån samt ett antal s.k. tilläggssvårigheter. Dessa
tilläggssvårigheter får vara max åtta till antalet och antalet samt nivån
på dessa bestäms utifrån gymnastens kapacitet. Maxantalet svårigheter
i dessa program är genom detta nu tolv svårigheter. I detta reglemente
har också tillkommit en viss poängnivå på de olika svårigheterna. A-
svårigheterna är värda 0.10 poäng, B-svårigheterna 0.30 poäng, C-
svårigheterna 0.45 poäng och D-svårigheternas värde är 0.65 poäng

Både antalet svårigheter och kraven på dessa svårigheter har som
synes genomgått stora förändringar i de olika reglementena. För att
exemplifiera vad detta innebär i praktiken följer här ett par exempel på
hur svårighetskraven för en piruett och ett hopp har förändrats i de
olika reglementena.

För att en piruett i 1983 års reglemente skulle räknas som en högsta
svårighet krävdes att piruetten var mer än ett och ett halvt varv. Det
fria benet var tillåtet att ha under horisontal planet i piruetten, det var
antalet rotationer som var det viktigaste. I 1997 års reglemente räknas
inte en piruett alls som en svårighet om det fria benet inte var över
horisontalplanet. För att uppnå en B-svårighet med samma piruett som
i tidigare exempel måste nu det fria benet under hela piruetten hållas
över horisontalplanet och rotationen vara minst två varv.
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För att få en högsta svårighet i en piruett krävs i 1997 års reglemente
två successiva och olika B-piruetter i kombination.

Ett hopp som i 1983 års reglemente räknades som högsta svårighet var
exempelvis en serie av två hopp utan mellansteg, i 1997 års regle-
mente krävs tre sådana hopp i följd utan mellansteg för att få en B-
svårighet. En högsta svårighet kräver i 1997 års reglemente en hopp-
kombination av två hopp med svårighetsgrad på B-nivå. I 1983 års
reglemente gjordes avdrag om rörelseutslaget i hoppet inte var bra
medan hoppen i 1997 års reglemente inte alls räknas som en svårighet
om de inte har tillräckligt rörelseutslag och/eller tillräcklig höjd.

Poängfördelningen

Maxpoängen för individuella program har för RG varit tio poäng fram
till 1997 års reglemente där maxpoängen ändrats till tjugo poäng.
Innehållet och fördelningen i dessa poäng har delvis förändrats under
åren vilket innebär att i olika tidsperioder har olika delar av program-
men varit mer, respektive mindre, poänggivande. Nedan följer en
beskrivning hur bedömningsreglementet sett ut i avseende på poäng-
fördelningen från 1983 till 1997 års bedömningsreglemente.

1983, kompositionen av programmet var 1983 värd 7.0 poäng och
utförandet 3.0 poäng (bilaga 1). Kompositionspoängen var uppdelad
på fyra delar; svårigheternas antal och värde 5.0 poäng, sambandet
mellan musik och rörelse 1.0 poäng samt för kompositionens tekniska
värde 0.5 poäng och kompositionens originalitet 0.5 poäng. De tre
utförandepoängen är uppdelade på det tekniska utförandet, rörelseut-
slag och liknande samt det allmänna intrycket som säkerheten i
utförandet, uttrycksfullhet osv. (Svenska Gymnastik förbundet, 1983).

1989, utgångspoängen för ett valfritt program är nu 9.5 poäng men det
är möjligt att ge en bonuspoäng på 0.5 poäng för en utomordentlig
prestation vilket innebär att maxpoängen är 10.0 poäng. Fördelningen
har nu delvis förändrats (bilaga 2) och värdet för kompositionen som
består av delarna tekniskt värde, variation och musik är nu 6.5 poäng.
Utförandepoängen som nu består av handredskapsteknik, kroppstek-
nik, och rytmiskt utförande har värdet 3.0 poäng. En bonuspoäng på
0.5 poäng bestående av delarna virtuositet, originalitet och risktagande
har tillkommit i detta reglememte (Svenska Gymnastikförbundet,
1989).
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1993, kompositionspoängen som även nu består av det tekniska
värdet, variation och musik innehar nu maxpoängen 4.7 poäng. Till
dessa poäng kan dock utdelas en bonuspoäng med värdet 0.3 poäng
uppdelad på originalitet, risktagande samt extra svårigheter. Den totala
maxpoängen för komposition blir genom detta 5.0 poäng. Utförande-
poängen är i detta reglemente uppdelad på 4.9 poäng (tekniken med
handredskapet, kroppsrörelseteknik, rytmiskt utförande) samt 0.1
poäng för bonuspoäng (virtuositet). Den totala maxpoängen är således
10.0 poäng (bilaga 3), (Svenska gymnastikförbundet 1993).

1997, den totala poängen på ett program har nu ändrats från 10.0 till
20.0 poäng (bilaga 4). Kompositionen är nu uppdelad på, det tekniska
värdet 5.0 poäng (antalet svårigheter) och det artistiska värdet 4.7
(koreografi, musikaliskt ackompanjemang mm.). En bonuspoäng för
originalitet i koreografin, musikaliskt ackompanjemang samt mäster-
lighet på totalt 0.3 poäng finns också under ramen för kompositions-
poängen. Utförande poängen består nu av allmän teknik värt 9.7
poäng (handredskapsteknik, kroppsteknik) och en bonuspoäng värd
0.3 poäng (virtuositet, uttrycksfullhet), (Svenska Gymnastikförbundet,
1997).

I 1983 års reglemente låg således tyngdpunkten i programmet på
kompositions delen som där stod för 70% av den totala poängen. Detta
förändrades mot ett mer likvärdigt förhållande i relationen mellan
kompositionen och utförandet och enligt de två senaste reglementena,
-93, och -97, är dessa delar värda lika mycket, dvs. 50% av poängför-
delningen grundas i kompositionspoängen och 50% i utförandepoäng-
en. Bonuspoängen infördes till 1989 års reglemente och har sedan
dess funnits med i de olika reglementena om så i något olika form.

Orsaker till regelförändringar

För att ta reda på orsakerna till de förändringar som skett inom RG har
jag diskuterat med en av ledamöterna i E.U.G. Utifrån hennes för-
klaringar till varför dessa regelförändringar skett har jag här försökt
härleda om orsakerna till dessa förändringar har varit att förbättra
reliabiliteten och/eller validiteten i bedömningarna eller om föränd-
ringarna haft helt andra orsaker.

Att klassificera huruvida orsakerna till dessa förändringar kan knytas
till endera reliabilitet eller validitet är vanskligt då orsakerna till
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förändringar ofta har med både validitet och reliabilitet att göra. För
att göra bilden av vad som har att göra med reliabiliteten och vad som
har att göra med validiteten tydligare gör jag dock trots allt ett försök
till en sådan klassificering här. Då förändringarna haft mer än en orsak
redovisas de under flera av rubrikerna.

Förändringar som har att göra med validiteten

Med förändringar som har med validiteten att göra syftar jag på
förändringar kopplade till innehållet i bedömningsreglementet, vad det
egentligen är man bedömer.

Att antalet svårigheter och kraven på svårigheterna i programmen har
ändrats så drastiskt under denna period beror på idrottens utveckling.
Gränserna för vad gymnasterna kan utföra flyttas hela tiden framåt
med snabba steg. Under de perioder som reglementena har varit
gällande har en process hela tiden varit igång med tankar om vad
nästkommande reglemente skall innehålla. F.I.G.´s tekniska kommitté
försöker hela tiden komma med nya riktlinjer som följer med i idrot-
tens utveckling och även motioner och liknande som skickas in från
förbund tas i beaktande vid utvecklandet av nya regler. För att regle-
mentet skall följa med i idrottens utveckling har regelförändringar
alltså skett kontinuerligt i takt med att idrotten har utvecklats.

Inom RG har man sedan 1989 använt sig av så kallade bonuspoäng13

både som särskiljningsfunktion men också som ett sätt att värdera

                                                
13 Bonuspoängens värde och uppdelning i de olika bedömningsreglementena: 1989,
bonus max 0.50 poäng uppdelat på virtousitet max 0.20 poäng, originalitet max 0.20
poäng samt risktagande max 0.10 poäng (Svenska gymnastikförbundet, 1989). 1993,
i detta reglemente kan man få bonuspoäng både på det tekniska värdet som på
utförandepoängen. På det tekniska värdet är bonus poängen total värd 0.30 poäng
uppdelad på originalitet 0.10 poäng, risktagande 0.10 poäng samt extra svårigheter
0.10 poäng. På utförande poängen kan man få en bonuspoäng för virtuositet på max
0.10 poäng (Svenska gymnastikförbundet, 1993). 1997, i detta bedömningsregle-
mente kan man få bonus poäng på både kompositions poängen och på utförandepo-
ängen. Bonuspoängen för kompositionen är max 0.30 poäng uppdelade på origina-
litet i koreografin 0.10 poäng, musikaliskt ackompanjemang 0.10 poäng samt på
mästerlighet 0.10 poäng. Bonuspoängen på utförandepoängen är max 0.30 poäng
även den och är uppdelad på uttrycksfullhet 0.10 poäng samt virtuositet 0.20 poäng
(Svenska gymnastikförbundet, 1997).
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vissa delar inom sporten mer än andra. Att vissa övningar värderas
högre visar att det är dessa övningar man vill se inom sporten. Risk-
moment14 ingår som en del i bonuspoängen och har funnits med sedan
1989 års bedömningsreglemente. Programmen kom dock att till stor
del bestå av olika riskmoment på bekostnad av andra övningar och till
1997 års bedömningsreglemente förändrades innehållet i bonuspoäng-
en så att riskmomenten inte längre fanns med.

Diskussioner sker nu om att ta bort bonuspoängen i den form de nu är,
till 2001 års reglemente. Detta med motiveringen att bonuspoängen
ger enformiga program med betoning på balanser, piruetter och
liknande, men även pga. skäl som har att göra med reliabiliteten (se
nedan). Tanken är att istället ta tillbaka riskmomenten för att göra
sporten mer intressant. Man tänker att den ”waow-faktor” som dessa
riskmoment ger kommer att göra sporten publikvänligare och ge
innehållet i sporten en annan betoning än vad den nu har.

Förändringar som har att göra med reliabiliteten

Här åsyftar jag förändringar som har att göra med tillförlitligheten i de
bedömningar som görs utifrån det existerande bedömningsreglemen-
tet.

De förändringar som hade att göra med domarnas uppdelning från att
alla domare dömde hela programmen till att de nu endast dömer delar
av programmen, gjordes för att få mätsäkrare bedömningar. Det var
helt enkelt inte realistiskt att tro att en domare skulle ha möjlighet att
hinna se allt i ett program. Denna förändring gjordes för att det skulle
bli bättre, både för de dömande domarna och för gymnasterna. Tanken
var att tillförlitligheten på bedömningen på detta sätt skulle bli bättre.

                                                
14 Risksvårigheter avser extra svåra svårigheter och fanns med i tidigare bedöm-
ningsreglemente, dvs. 1993 års bedömningsreglemente. Dessa risksvårigheter skulle
göra det lättare att särskilja gymnasterna i den absoluta toppen. Risksvårigheterna
avser svåra rörelser med redskapet och definieras som "övningar med förlorad
kontakt med handredskapet", vilket huvudsakligen representeras av ett stort kast
med handredskapet (Svenska gymnastikförbundet, 1993). Det var alltså en god
handredskapsteknik som premierades.
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Vid internationella tävlingar dömer, sedan 1993 års reglemente, fler
än en nivå av domare programmen. De är poängdomarnas siffror som
är de gällande siffrorna för poängen men över sig har de två nivåer av
domare, kontroll juryn samt superior juryn, som granskar dessa poäng.
Genom att kontrollera domarna är tanken att eliminera så mycket som
möjligt av partiska bedömningar, eller misstag som har med den
mänskliga faktorn att göra, för att därigenom öka tillförlitligheten i
bedömningarna.

Reglernas förändringar angående svårigheter och liknande har också
att göra med reliabiliteten då reglerna utvecklas till att bli mer specifi-
cerade vilket skulle leda till att domarna får större möjligheter att
särskilja svårigheterna.

Bonuspoängen var som tidigare nämnts tänkta både som särskiljnings-
funktion och för att betona vissa delar inom RG extra mycket. Troligt-
vis kommer bonuspoängen till nästkommande reglemente att försvin-
na då den i praktiken inte riktigt fungerar som den ska, (jämför ovan
validitetsdiskussion angående innehållet i sporten). Även utifrån
tillförlitlighetsaspekter ser man dock problem. Domarna har svårt att
ena sig om vad som skall godkännas som en bonuspoäng och man har
också haft tekniska problem med bonuspoäng i det dataprogram man
använder sig av.

I 1997 års reglemente förändrades totalpoängen för ett program till
tjugo poäng istället för tio poäng. Detta gjordes med förhoppningen att
detta skulle hjälpa domarna att sprida sina poäng bättre mellan de
olika gymnasterna. Maxpoängen har dock ändrats tillbaka till tio igen
då det var svårt både för publiken och de inblandade att relatera till
poängen tjugo när man tidigare alltid använt sig av maxpoängen tio.
Man använder sig dock fortfarande av -97 års bedömningsregler men
den totala slutpoängen divideras med två för att få fram maxpoängen
tio.
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RESULTAT DEL 2

Resultat från intervjuerna

I denna resultatdel presenteras svaren på de intervjuer som utfördes
med två tränare, två domare och fyra utövare inom idrotten RG
(intervjuformulär, bilagor 5, 6, 7).

Sporten genomgick, som tidigare nämnts, ett namnbyte från rytmisk
sportgymnastik (RSG) till rytmisk gymnastik (RG) under 1999. Då
dessa intervjuer utfördes under 1994, dvs. före detta namnbyte,
används dock benämningen rytmisk sportgymnastik (RSG) i denna
resultatdel. Intervjusvaren presenteras utifrån de frågeområden inter-
vjuerna strukturerades utifrån; sportens idé, domare/påverkan, reg-
ler/bedömningsreglemente, protester samt övriga tankar. Resultatdelen
speglar de intervjuades åsikter och citat har använts för att återskapa
känslan i de intervjuades ord.

Sportens idé

Ett idealprogram i rytmisk sportgymnastik (RSG) skall enligt de
intervjuade, förutom att uppfylla de kriterier som finns i bedömnings-
reglementet, vara intressant att titta på, programmet skall utstråla
någonting speciellt. RSG är en estetisk sport och det skall vara harmo-
ni i det man ser. Variation och originalitet är också viktigt. Som den
värdefullaste egenskapen för en RSG gymnast nämns framförallt
utstrålning och personlighet. Programmet skall vara uppbyggt så att
både musiken, gymnasten och rörelserna passar ihop. Självförtroende,
vilja, musikalitet samt vighet/flexibilitet är andra egenskaper som
nämns som värdefulla för en RSG-gymnast. En av tränarna uttrycker
att hon vill se program som är kvinnligt, konstnärligt och naturligtvis
fint gymnastiskt.

...med känsla, det skall säga mig någonting, det skall inte vara någon
mekanisk docka bara, som står på golvet, och om man trycker på
knappen så sätter hon igång och slutar musiken så slutar hon. (Träna-
re)
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Den personliga utstrålningen, med musik och rörelse som stämmer
ihop, är av stor betydelse och för att kunna särskilja de allra bästa
gymnasterna åt så blir detta väldigt viktigt. En av domarna uttrycker
detta på följande sätt:

När det stämmer med musik, rörelse och du har den här personliga
utstrålningen, ja då ryser man ju själv för att då får man ju tillbaka
det som man liksom letar efter som domare. (Domare)

Bedömning

Är det rätt saker som bedöms?

Tycker de intervjuade att det är rätt saker som bedöms inom RSG eller
skulle man vilja att något annat skulle bedömas? En av gymnasterna
menar att bedömningen var bättre med det gamla reglementet (läs
reglemente 1989) medan det i det nya reglementet (läs 1993 års
reglemente) är så mycket rörelser med kroppen som bedöms. Exem-
pelvis, förklarar hon, måste balanser och piruetter utföras på ett
speciellt sätt och ett visst antal sekunder och/eller varv för att högsta
poäng skall uppnås. Hon uppskattade det gamla reglementet som hon
menar premierade handredskapstekniken mer och tycker att det var
roligare med program som är lite svårare med handredskapen istället
för att det är vighet som premieras.

...det är mycket benlyft, man skall vara extremt mjuk, om man tittar på
VM och sånt så ser man ju att alla är jättemjuka och det är ju äckligt
nästan att se. (Gymnast)

De andra gymnasterna är också av åsikten att programmen blivit
tråkigare nu, att balanser, piruetter, hopp och liknande får för stor
betydelse, och att det blir för lite variation i programmen.

Det är ju inte så roligt att titta på såna här liksom små späda barn
som bara drar i bena hela tiden. (Gymnast)

Även tränarna är av uppfattningen att det nya reglementet har gjort
programmen lite väl enkelspåriga, det handlar väldigt mycket om
”benet upp framåt, benet upp åt sidan, benet upp bakåt”. Man menar
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att delar av sporten gått förlorad när så många obligatoriska moment
skall in i programmen. Reglementet kommer också att göras om efter
Olympiska Spelen (Atlanta, 1996) berättar en tränare som menar att
reglementet utvecklades på detta sätt för att det skulle bli lättare att
bedöma men att detta dock inte blev så lyckat.

Du vet, problemet är ju bara att det är väldigt svårt att bedöma det
jag är ute efter och så blir det så, ja då blir det subjektivt...det blir en
balansgång mellan objektivitet och subjektivitet hur mycket man törs
ta in då. (Tränare)

Den ena tränaren menar att hon skulle vilja ha mer av att gymnasten
förmedlar någonting. Att gymnasten förmedlar något till dem som
tittar på, lite mer känsla och personlighet och den andra tränaren pratar
om relationen musik-rörelse och önskar mer av det och att gymnaster-
na skall kunna ”bjussa” på sig själva lite mer när de är ute på ytan.

Den ena domaren är av åsikten att bedömningsreglementet är ganska
bra men påpekar dock att trots reglementet är det svårt att bortse från
att alla kommer att ha sin personliga åsikt om vilken stil man tycker
om. Hon pratar bl. a om den bulgariska, den svenska och den ryska
stilen. Den andra domaren tycker att relationen mellan gymnasten och
musiken borde ha större betydelse.

Musiken är något som vi behöver se mer på som vi behöver bedöma
och sen är det även då den här personliga originaliteten hos flickorna.
(Domare)

Hon menar vidare att det tidigare reglementet premierade s.k. risksvå-
righeter och då blev det så att alla gjorde så många riskmoment som
möjligt. Riskerna blev det primära samtidigt som det fina och graciösa
kring RSG försvann. Med det nya reglementet, där kvalitén på rörel-
seutslag och rörelseskolning premieras, bygger programmen mycket
på piruetter och ryggböjningar samt preparationer inför dessa övning-
ar. Handredskapet blir inte längre så viktigt då kroppsrörelserna får så
stor betydelse. Något som enligt denna domare bidrar till att det blir
svårt att få in personlighet i programmen nu, att det blir väldigt liten
variation mellan gymnasternas program, och att det helt enkelt blir
tråkigare program.
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Är det alltid rätt person som vinner tävlingarna?

Tre av gymnasterna är överens om att det inte alltid känns som om att
det är rätt gymnast, dvs. den gymnast som man tycker skulle vinna
tävlingen, som faktiskt är den som vinner. De menar att det ibland
förekommer att fel gymnast, dvs. en annan gymnast än den gymnast
de tycker borde vinna, är den som avgår med segern.

Den fjärde gymnasten reserverar sig och säger att fel gymnast kanske
inte vinner men att hon för den skull kan tycka att felbedömningar
sker. Hon tänker sig att detta kan bero på vad domarna själva tycker,
att bedömningarna kanske blir lite subjektiva eller att domarna håller
på sin egen gymnast. En gymnast anser att det borde vara neutrala
domare, dvs. att de domare som dömer bör vara från andra förening-
ar/länder än de gymnasterna tävlar för, men menar vidare att det dock
skulle bli svårt att undvika att ha domare från gymnastens egen
förening/land. Samma gymnast menar också att det kan vara svårt att
säga att någon annan har blivit felbedömd då man som gymnast på en
tävling koncentrerar sig på sig själv och inte riktigt har ”koll” på de
andra gymnasterna. Att en gymnasts namn skulle ha en viss inverkan
på bedömningarna, och att det därför är svårare för en okänd gymnast
att få riktigt bra poäng, tycks alla vara överens om.

Att ofta så går de liksom inte på hur man kör utan de går på namnet,
det intrycket fick jag mycket... man måste få ett namn i sin sport då,
har man väl fått ett namn då får man oftast en bra poäng. Det spelar
inte så stor roll även om man kör jättedåligt, okey man får inte så bra
poäng men man får inte heller den allra sämsta om man säger så, man
får ganska hyfsat ändå. (Gymnast)

En av tränarna menar att det händer att fel gymnast kan vinna en
tävling, inte i Sverige dock, men internationellt. Hon menar att skill-
naden mellan de allra bästa internationellt endast består av tur eller
otur eftersom alla har så bra program med högsta svårighetsgrad. Vem
som vinner handlar om vem som utför programmet perfekt just den
gången. Hon menar också att man som inblandad i gymnastiken får
sina favoriter, en viss stil som man gillar även om alla utför program-
met felfritt. Den andra tränaren är av liknande uppfattning men menar
att man som tränare skall acceptera domarnas poäng. Det är tolv
domare som dömer och visst kanske man kan ha en annan åsikt ibland
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men mestadels så stämmer den överens med poängen. Hon menar att
det inte är så att fel gymnast vinner men att man trots reglementet har
olika åsikter och man ser prestationen olika.

Även tränarna är av åsikten att namnet har betydelse, framförallt
internationellt. Kanske är det dock inte riktigt namnet i sig utan mer
var man kommer ifrån, att det har med tradition att göra. De menar att
Sverige inte har haft några riktiga stjärnor internationellt inom RSG
och att det krävs att domarna får upp ögonen för gymnaster från
Sverige. Det gäller att visa sig ute mycket på tävlingar och att, förut-
om att gymnasterna skall vara duktiga, skall de också erbjuda något
speciellt. De skall synas och märkas för att domarna skall få upp
ögonen för dem.

Våra gymnaster är mer anonyma och det är ingen som bryr sig... do-
maren som inte ens tittar kanske ordentligt när hon kör va, utan sätter
så där lagom poäng. Det är nog rätt vanligt. (Tränare)

Domarna har liknande uppfattningar som tränarna. Den ena domaren
menar att det inte är vanligt förekommande att fel gymnast skulle
kunna vinna en tävling. Hon tror att man nog är överens om toppla-
ceringarna både nationellt och internationellt, dock tror hon att det kan
förekomma fel längre ner i resultatlistan. Hon menar att det kan vara
svårare att döma en distriktstävling än det är att döma ett VM. Be-
dömningen består till stor del av att leta fel och godkänna övningar
menar denna domare och ju lägre nivå på gymnasterna desto mer fel
finns att hitta. Det finns brister hos många gymnaster på lägre nivå.
Den andra domaren tror att det kan hända att fel gymnast kan vinna
och att det då beror på att domarna, trots att de dömer efter reglemen-
tet, har något olika uppfattning om prestationerna. Båda domarna
svarar att det är viktigt att ha ett namn inom RSG och menar också att
internationellt är det nog bra om man kommer från vissa länder. En ny
gymnast som kommer från Bulgarien till en stor tävling har exempel-
vis lätt att få en hög poäng ganska snabbt därför att man vet att de har
så många bra gymnaster att välja mellan och att det är ett mycket
framgångsrikt land inom RSG. Kommer en gymnast från Sverige är
det betydligt svårare. Gymnasten måste vara ute och visa upp sig i
flera år. Man måste på något sätt bygga upp sitt rykte internationellt
menar domarna.
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Bedömning av egna gymnaster

Att domarna bedömer sina egna gymnaster, dvs. de gymnaster de
också är tränare för eller när gymnasterna kommer från samma klubb
eller land som domarna, tror gymnasterna många gånger kan vara
orättvist. Att domarna kan programmen på förhand, vet var svårighe-
terna finns, och att de vet vad de kan förvänta sig av gymnasten är
saker som de menar kan ha inverkan på bedömningarna både positivt
och negativt. Det nämns från ett par av gymnasterna att man tror att
domarna ofta dömer sina egna gymnaster högre. Att även andra saker
skulle kunna påverka domarna i deras bedömning tror man och
nämner då andra domare samt publiken som påverkansfaktorer. En av
tränarna menar att det eventuellt kan hända att domarna är strängare
mot sina egna gymnaster då man vet vad gymnasten kan utföra.
Samtidigt menar tränaren att det också har att göra med, som tidigare
nämnts, att man premierar en viss stil. När man är tränare för en
gymnast så försöker man få gymnasten att utföra sina rörelser på ett
visst rörelsesätt. När man sedan sitter och bedömer denna gymnast är
det kanske inte så konstigt att det är den stilen man då premierar. Den
andre tränaren menar istället att det kostar dig för mycket om du
försöker plussa på din egen gymnast. Det är ju, menar hon, något som
”kostar” mycket i domarutvärderingen. Båda tränarna är tveksamma
till att domarna påverkas av några yttre faktorer när de dömer, men
menar att det trots allt kanske kan hända om man är ny och osäker
som domare och att det naturligtvis är olika från person till person om
man påverkas eller ej. Domarna tror att det nog skiljer i bedömningen
av den egna gymnasten oftast då till fördel för gymnasten men att det
också kan vara så att man är mer kritisk om gymnasten inte kör sitt
program så bra. En domare påpekar dock att det gäller att vara försik-
tig med att hålla på sin gymnast då det är bland det första man tittar på
i domarutvärderingen. Ena domaren tror att publiken om den, hejar,
visslar och skriker kanske kan påverka någon tiondel medan den andre
domaren menar att så inte är fallet. Påverkan från andra domare kan
dock ske menar man.

Kan man då som gymnast på något sätt påverka domaren förutom då
man utför programmet? Gymnasterna tror att uppförande och attityd
hos gymnasterna är något som påverkar domarna och menar att
domarna ju faktiskt är människor de också och att det är bara normalt.
Från tränar- och domarhåll tror man inte direkt att gymnasten kan
påverka domarna på något sätt förutom då de utför sina program.
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Längd, vikt, dräkt...

Kring frågan om yttre faktorer som exempelvis längd, vikt, dräkt osv.
har betydelse inom RSG är gymnasterna mycket eniga. Alla påstår att
framförallt vikten har stor betydelse. Det är viktigt att vara smal, till
och med mycket smal, menar man. I Sverige är det kanske inte så
jätteviktigt men internationellt menar man att de kan vara jättehårda
på att man skall vara extremt smal.

 Utomlands då är de ju extremt, där är dom ju vandrande pinnar om
man säger så. (Gymnast)

En gymnast pratar om att hon haft lite problem med vikten och att hon
fått recept och liknande att följa vilket varit jättejobbigt. Denna
fokusering på vikten tror hon kan vara en orsak till varför många
faktiskt slutar träna RSG.

Det går ju an när det är mellan tränare och gymnast. Det är jobbigare
sen när det kommer utifrån då, från andra tränare och så där…det är
nog många som slutar pga. den orsaken då att många gnäller på dom.
Till slut så orkar dom inte. Det är jättejobbigt. (Gymnast)

Samma gymnast berättar vidare att hon tycker att det är hemskt när
man ser unga gymnaster och att tränarna börjar på samma sätt med
dem. Även uttalanden från de andra gymnasterna beskriver liknande
uppfattning av viktens betydelse inom RSG.

… och tjock, det tror jag är ett minus direkt. (Gymnast)

Ja, i alla fall i rytmisk sportgymnastik så är det ju himla viktigt. Ja,
men att de skall ju vara jättesmala då. Jo, men ser man bra ut så blir
det ju ofta så att det är mycket snyggare. (Gymnast)

Andra faktorer som man tror kan spela in är längd och som tidigare
nämnts utspel, dvs. att gymnasten bjuder på sig själv.

Att yttre faktorer som dräkt, vikt, längd och liknande har betydelse
tror tränarna stämmer till viss del. Kanske inte att man får några extra
poäng om man är smal eller har snygg dräkt men att det påverkar
helhetsintrycket. RSG är en estetisk sport och det skall vara harmoni i
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allting. Ena tränaren tror inte att dräktvalet direkt påverkar men den
andra tränaren menar, att även om det inte görs avdrag för om en dräkt
är ful så har en gymnast med en snygg dräkt ändå fördel. Att vikten
påverkar är man dock överens om och det är inte någonting man ser
helt positivt på. De menar att gymnasterna nu skall vara så fruktans-
värt smala och att man hellre önskar se unga och vältränade tjejer än
tjejer som ser ut som om de hade anorexi. Om det nu kommer en
gymnast med normal kroppsvikt ser hon annorlunda ut och då blir det
tydligt vad som föredras. Tränaren menar att det börjar bli bättre men
att det är många i sporten från öststater och att de fortfarande föredrar
det otroligt smala. Vikten har också med det allmänna intrycket att
göra och är inte något man drar av någon tiondel för. Det kan dock
påverka på det sättet att gymnasten som har något extra kilo gentemot
de andra blir lite klumpigare och då kanske det blir avdrag.

Jag menar det, hoppa med tre kilo extra det kan ju ha sin betydelse va.
Men det behöver ju inte vara så... det ställer många krav på tjejens
spänst om man har lite för många hekton på sig. (Tränare)

Även domarna är överens om att gymnastens utseende har betydelse.
Den ene domaren menar att det allmänna intrycket skall stämma när
man ser gymnasten, färgkombinationer med dräkt osv. Båda domarna
menar också att vikten har en stor betydelse och antyder en viss
anklagan mot sig själva och andra domare för att det är idealet med
otroligt smala gymnaster som prioriteras. En av domarna uttrycker sig
enligt följande om att gymnasterna är så smala:

...det är ju fruktansvärt när vi ser det, och ändå är det dom som vin-
ner, och då känner jag då är det alltså vi domare som styr det här
fältet fel egentligen. (Domare)

Även den andra domaren menar också att utseendet, och syftar då
framförallt på vikten, spelar alltför stor roll då domarens poäng har en
stor betydelse angående vad som prioriteras, vilket indirekt kommer
att styra utvecklingen i sporten. Hon tillägger att detta nu lett till
mycket tunna gymnaster:

 ...spindlar som vi kallar det då. Det handlar om tunna gymnaster som
inte alls är vackra att se på och egentligen överrörliga flickor. (Do-
mare)
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När dessa smala och överrörliga gymnaster överlag får bra poäng så
tror ju alla de andra gymnasterna att det är så man skall se ut för att få
en hög poäng fortsätter hon. Hon menar att det är viktigt för domarna
att inse den betydelse deras prioritering av smala gymnaster har för
gymnastikens utveckling.

En domare berättar att problemet med att gymnasterna så ofta har en
mycket låg vikt har varit anmält till den medicinska kommittén i
F.I.G. Hon berättar vidare att RSG får kritik för hur gymnasterna ser
ut och att det är mycket diskussioner kring detta problem.

Musikens betydelse

Tre av gymnasterna menar att musikvalet är av stor betydelse. De
menar att gymnasten skall känna för musiken, att musiken skall passa
ihop med gymnasten och att detta är jätteviktigt. Musiken skall passa
till det gymnasten utför och får inte bara vara bakgrundsmusik.
Musiken skall vara intressant men bör inte vara för ”stor” eller för
pampig för en liten gymnast. Den fjärde gymnasten säger sig inte
riktigt veta hur stor betydelse musikvalet har. Tränarnas uppfattning är
att musikvalet har stor betydelse och menar att det är viktigt att
musiken och gymnasten passar ihop. Musiken skall stämma med
gymnastens karaktär. Den ena tränaren påpekar att i det senaste
reglementet handlar det också ganska mycket om musiken. Det borde
kanske göras mer avdrag för musiken än vad som görs, det pratas
mycket om musiken men det gäller att man verkligen drar av för det
också. Domarna säger också de att musiken har en mycket stor bety-
delse. Musiken är A och O. Stämmer inte musiken och rörelserna då
blir allting fel menar en domare. Avdragen för musik enligt regle-
mentet är också rätt stora menar domarna.

Egna idéer, svårigheter, originalitet

Tre av gymnasterna tror att det är viktigt att man har egna idéer och
annorlunda saker i sitt program. De tror att domarna reagerar positivt
på nya övningar och menar vidare att nu kan man ju också få bonus-
poäng för originalitet och då är det förstås viktigt med originella
övningar i programmen. En av gymnasterna menar också att om man
har någon "frän grej" i programmet så blir det oftast roligare att träna
programmet och när man tycker om sitt program så utför man det
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oftast bättre. Den fjärde gymnasten är dock inte riktigt överens med de
övriga och menar att bland de bästa gymnasterna i världen spelar det
nog roll med egna originella övningar medan hon tycker att det i
Sverige inte verkar spela någon roll om man har ett originellt program
eller inte.

En av tränarna tycker att programmen för tillfället är ganska tråkiga.
Det är så mycket obligatoriska rörelser som skall in och att de bästa
gymnasterna därför mest använder sig av extrema rörelseutslag och
inte så mycket av originalitet. Dock menar hon att de tjejer som inte
ligger riktigt i topp ofta har mycket mer annorlunda program och att
det därför är mycket roligare att titta på dem. Den andra tränaren ser
positivt på egna idéer och liknande och menar att ser man sådana "blir
det den här aha-grejen då vá" vilket hon ser som något positivt. Hon
tror dock att dessa egenskaper är något man bara till viss del kan lära
sig, att de estetiska sidorna till stor del är en medfödd egenskap.
Domarna pratar båda två om att egna, originella övningar värderas i
originalitetspoängen, men en av domarna nämner att det dock är
relativt sällan som originalitetspoäng delas ut i Sverige.

Det skall vara så att man inte har sett det förut och våra svenska gym-
naster kanske tittar mer på vad andra har gjort redan. (Domare)

Bonuspoäng

Tre av gymnasterna är positiva till införandet av bonuspoäng. De
menar att det är bra och leder till att man blir tvungen att tänka till lite
mer och försöka utveckla nya övningar. En av gymnasterna tror också
att detta leder till att det nu blir lättare att skilja de bästa gymnasterna
åt, och att det på det senaste Europeiska Mästerskapen (EM) och
Världs Mästerskapen (VM) inte var någon gymnast som fick max-
poängen tio. Den fjärde gymnasten är dock lite mer tveksam i sitt svar
och menar att även om hon tror att införandet av en bonuspoäng är
"ganska bra" så är hon trots det också skeptisk till hur väl den verkli-
gen fungerar. Hon känner att vissa domare är väldigt rädda att sätta en
bonuspoäng. Domarna sätter kanske inte alltid en bonuspoäng, fastän
de kanske borde, menar hon.

Tränarna och domarna är både positiva och negativa i sin syn på
bonuspoängen. Som positiv aspekt ses den särskiljningsfunktion som
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ges vid utdelning av bonuspoäng. Bonuspoängen ges för virtuositet,
originalitet och risktagande samt extra svårigheter. De båda tränarna
menar att virtuositet, risk och extra svårigheter nog går att bedöma
relativt objektivt. Dock menar de vidare att det beror väldigt mycket
på uppfattningen som just de specifika domarna har vid bedömning av
bonuspoäng för originaliteten, vilket gör att den delen av bedömning-
en kan bli mer subjektiv. Vad som är originellt för en domare behöver
ju inte vara originellt för en annan menar en tränare och utvecklar
detta med att det kommer att bero mycket på hur mycket gymnastik en
domare har sett. En internationell domare har troligtvis sett mer
originella övningar än en nationell domare medan internationella
domare från olika länder också har mycket olika bakgrund i hur
mycket gymnastik de har sett. Domarna tenderar dock att vara mer
negativa än positiva till bonuspoängen och nämner att bonuspoängen
ibland kan få lite för stor betydelse. Exempelvis kan bonuspoängen för
riskmoment leda till att det blir program för mycket uppbyggda på
riskmoment och att det vackra och harmonin i sporten då förloras.
Båda domarna tror att bonuspoängen kommer att förändras i framtiden
och berättar att man internationellt inte är nöjda med de nuvarande
bonuspoängsystemet.

Kontroll jury

En av gymnasterna har aldrig funderat på kontroll juryn, eller expert-
juryn som den ibland även kallas, och en visste inte om att något
sådant fanns medan de andra två tycker att det var bra att kontroll jury
finns. En av dem hade även varit med vid en tävling då denna jury
ryckt in och gjort förändringar i domarnas poäng.

En av tränarna tycker att det är bra med kontroll jury men menar att
åsikterna kring detta är delade. Hon menar dock att även dessa domare
ju är involverade i sina länder och att det är något som diskuteras.
Neutrala domare, dvs. domare som inte har gymnaster med i tävling-
en, vore ett sätt att lösa detta. Den andre tränaren har inte riktigt tagit
ställning till om det är positivt eller negativt med användande av
kontroll jury, men tycker att det är positivt att man försöker använda
sig av neutrala domare. En av domarna menar att det är positivt med
kontroll jury. Hon menar att det blir lite mer kontrollerade bedöm-
ningar vilket behövs. Den andre domaren är mer tveksam.
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Ja, jag menar jag tror ju inte att de där expertdomarna kan något mer
än andra domarna. (Domare)

Hon menar dock att det också är en trygghet då kontroll juryn dömer
alla program. Dömer någon av domarna partiskt kan den plockas ut
och en expertdomare går in. Det har blivit hårdare nu:

Ja, det har blivit hårda bandage nu för att man inte skall kunna… man
skall kunna se då om man köper poäng av varandra och så, och det är
ju alla glada för, om man kan komma undan sådana saker. (Domare)

Oeniga domare

Vid frågan till domarna och tränarna hur ofta man tror att domarna
sammankallas under en tävling, dvs. hur många gånger man är oeniga
om poängen, samt hur ofta baspoängen tillämpas, blir svaren följande.

Alla är överens att domarna sammankallas relativt ofta, att det händer
i princip på varje tävling. En tränare säger till och med att:

… i Sverige är det mycket ofta…det kan vara så illa att det är på så
gott som på varje gymnast… (Tränare)

Man menar att både i början på säsongen och i början på tävlingar
händer att domarna sammankallas relativt ofta, innan de så att säga
riktigt har kommit igång med bedömningen. Hur ofta man måste
sammankalla domarna beror på vilken sammansättning det är på
domargruppen som bedömer tävlingen, om man har en relativt likartad
syn på RSG eller om man har mycket olika värderingar. Marginalerna
för vilka differenser det maximalt får vara i domarnas poäng är väldigt
små (se fotnot 7, 9, 10 och 12). Detta påverkar att domarna måste
sammankallas relativt ofta, påpekar en tränare.

En av tränarna berättar att man på större internationella tävlingar ofta
sätter baspoäng istället för att sammankalla domarna. En av domarna
berättar att det på internationella tävlingar kan vara så att poängdo-
marna ligger lika i sina bedömningar men att kontrolldomarens poäng
inte överensstämmer med poängdomarnas poäng. Om poängdomaren
då inte vill ändra sina poäng använder man sig av baspoängen. Hon
berättar vidare att det har förekommit tävlingar där man har gått in och
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använt baspoängen utan att kalla in poängdomarna, något som lett till
många diskussioner. Detta är enligt henne ett regelbrott eftersom
baspoängen endast skall användas när poängdomarna och domarna
från kontroll juryn inte kommer överens.

En tränare berättar att man börjar fundera på att sluta med att visa
varje domarnas poäng öppet och istället bara visa slutsiffran för
kompositionspoängen och slutsiffran för utförandepoängen. Tidigare
var reglerna sådana och man har nu börjat diskutera om man skulle
vinna på att inte redovisa varje domares individuella poäng.

Man resonerar som så att många vågar inte sätta det dom faktisk ser
med tanke på sina… alltså trycket från eget land vá… och det före-
kommer väl. (Tränare)

Själv tror hon att det nog skulle ha både för- och nackdelar att inte
redovisa var domares poäng men tror dock att:

Dom domare som vill sätta galet dom gör det oavsett om man visar
det eller inte, så att man kanske skulle faktiskt vinna på att ta bort det,
så att flera skulle våga så att säga vara sig själva, vá. ( Tränare)

Domare/påverkan

Olika ideal

Bedömningsreglerna inom RSG är mycket grundliga och specifikt
utformade. Finns det trots detta utrymme för domarna att lägga in sina
egna värderingar i bedömningarna?

Att domarna trots bedömningsreglerna värderar olika saker är gym-
nasterna överens om och menar att det nog inverkar på de slutgiltiga
bedömningarna. En gymnast uttrycker följande:

Jo, det tror jag. Men det är ju en bedömningssport. Man skall bedöma
vad man själv tycker också. (Gymnast)

Det är nog vanligt att man från olika klubbar/länder har olika ideal
menar gymnasterna. Från tränarhåll påstår den ene tränaren med
säkerhet att olika domare har olika uppfattning om vad som skall
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värderas i programmen, trots reglerna. Detta menar hon beror på
”olika tradition när det gäller olika inriktning” och förklarar detta
med att olika länder värderar olika saker. Som exempel nämner hon
domare från före detta öststaterna och menar att de tycker att de är så
perfekta och bra i alla lägen, något hon inte håller med om att de är.
Visst har de väldigt bra gymnaster men de har även andra gymnaster
som inte är så där speciellt bra. De ryska domarna, menar hon, är dock
övertygade om att deras stil är det som skall premieras och menar att
detta lett till stora skillnader i poäng och diskussioner kring bedöm-
ningen. Den andre tränaren säger att det nu är ”öststatstränare” i
nästan varje land och att det genom detta inte längre är så olika stilar.
Hon är istället av uppfattningen att domarna har olika syn på vad som
skall värderas men att detta är något högst individuellt. Hon gör en
jämförelse med hur man ser på ett konstverk:

En tavla som tilltalar mig, tilltalar kanske inte dig vá. (Tränare).

Domarna är överens om att domarens uppfattning kan påverka be-
dömningen utöver vad den skulle enligt reglementet och en av domar-
na är av åsikten att bedömningsreglementet ger utrymme för lite väl
mycket subjektivitet.

Startordningen

Var i startlistan en gymnast startar tror gymnasterna i princip inte har
någon betydelse för domarnas bedömning. Man menar att man som
gymnast kan känna att man helst inte vill starta eller tävla just efter en
väldigt bra gymnast, men att det då nog grundar sig mer på det egna
självförtroendet. Dock nämns att det kan ha en viss betydelse att starta
eftersom det blir den gymnasten domarna utgår ifrån resten av täv-
lingen, något man tror innebär att poängen för denna gymnast hålls
nere något. En gymnast menar också att startordningen skulle kunna
ha betydelse om gymnasterna är rankade.

En av tränarna tror att det kan ha betydelse var i startlistan en gymnast
startar om det är långa tävlingar eller tävlingar där gymnasterna är
rankade, men inte i tävlingar där lottning avgör startlistan, och det inte
är alltför många tävlande. Den andre tränaren menar dock att det kan
vara svårt att ge den gymnast som startar en riktigt bra poäng. Domar-
na måste ha någonting att utgå ifrån och lägger nivån på tävlingen
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utifrån den första gymnasten. Hon diskuterar kring att det kan vara
lättare att få en bra poäng för en etablerad gymnast som startar först än
för en ej så etablerad gymnast. Den etablerade gymnasten straffas inte
lika hårt vid eventuella misstag som en ej så etablerad gymnast som
står först på startlistan gör. Att föregående gymnasts poäng skulle
kunna inverka på bedömningen av nästföljande gymnast tror denne
tränare eventuellt sker. Exempelvis om det är en mycket duktig
gymnast som först utför sitt program och sedan följs av en sämre
gymnast kommer kanske skillnaderna inte alltid blir så stora mellan
dem som de borde vara.

Men jag kan tala omför dig att hon kan kanske tjäna på det, för att är
hon verkligen dålig då tycker man liksom att det blir för stor skillnad.
(Tränare)

Efter en stunds funderande menar tränaren att det inte borde spela
någon roll vem som startar före eller efter en viss gymnast "det borde
det inte göra vá…utan man får ju försöka bedöma…". Samme tränare
fortsätter vidare med att säga att kanske är problemet mer att skilja
poängen mellan de tävlande om de är likvärdiga.

Även domarna är av åsikten att det kan ha betydelse var i startlistan
man startar. Den ena domaren menar att omedvetet så kan nog poäng-
en ändras någon tiondel beroende på var man startar och den andre
domaren menar att det för en gymnast nog är bäst att starta mer i slutet
av tävlingen än i början.

Att vara i början är inte speciellt bra. Näe, om jag säger liksom rent
ut…Även om det…,för det är så… Som domare är du väldigt påpasslig
då för vad som händer och sker och du vet att det är många gymnaster
som kommer efter och då kan du nog känna att det är lite orättvist.
(Domare)

Antal tävlande

Hur många gymnaster tror man att en domare kan bedöma i sträck
utan att tappa koncentrationen?

Gymnasterna menar på att det måste vara jättejobbigt för domarna att
sitta koncentrerade för varje gymnast om tävlingarna är långa. Två av
gymnasterna menar att man kan märka att bedömningarna ofta blir lite
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slappare ju längre fram på dagen man kommer och att det då blir
lättare att få en högre poäng och menar att det nog beror på att domar-
na är trötta.

Båda domarna menar att det maximala antalet tävlande de kan döma
med full koncentration är tjugo gymnaster. Tränarna är något mer
avvaktande i sina svar och menar att det beror väldigt mycket på i
vilken status man är just den dagen, om man är pigg eller trött, om
man är helt frisk eller har någon infektion på gång osv.

Både tränarna och domarna menar att det nationellt har blivit mycket
bättre nu än vad det var tidigare vad gäller antalet tävlande. Förr hade
man mycket mer mastodonttävlingar medan det nu, på de flesta
tävlingar, finns en maxgräns för antalet tävlande. Enligt en tränare är
maxantalet deltagare på Svenska mästerskapen (SM) tjugo, på Ju-
niormästerskapen (JSM) trettio medan det på Ungdomsmästerskapen
(USM) är uppåt fyrtio deltagare. En domare menar dock att på ett
JSM, med ett maximum på trettio gymnaster, blir det fruktansvärd
jobbigt att döma även om man har paus mellan de olika programmen.

…men ändå så tror jag att på slutet så vet man knappast vad man gör,
och det är så pass avancerat koncentrationsmässigt när man dömer,
så att det tar på krafterna. (Domare)

Internationellt har det också blivit bättre och man dömer numer
gymnasterna i grupper om femton till tjugo deltagare. På internatio-
nella tävlingar, när det kan vara åttio till hundra gymnaster som tävlar
under en dag, blir det dock trots många pauser jobbigt menar både
domarna och tränarna. En tränare som också är domare uttalar följan-
de:

Internationellt då kan det ju vara fruktansvärt ibland att man sitter
alltså ifrån, ja tidigt på morgonen till sent på kvällen alltså, och då är
det frågan hur man känner sig i huvudet klockan elva på kvällen när
man började klockan nio…så att där är ett stort problem, det är det.
(Tränare)
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Mutor och liknande

Att bedömningarna inte alltid går helt just och rätt till är tre av gym-
nasterna mycket överens om medan den fjärde är mer tveksam men
hoppas och tror att fusk och liknande inte förekommer. Gymnasterna
menar att det kanske inte finns direkta mutor, men tror att gåvor, som
exempelvis dräkter, används till länder som inte har det så bra ställt.
Ryssland nämns sedan som ett av dessa länder. Gåvor som sedan gör
att dessa länder står i tacksamhets skuld till de land som givit dem
något. De tror också att domare pratar sig samman och hjälper till att
hålla upp poängen på varandras gymnaster. Detta menar man då är
mer vanligt på internationell nivå.

Tränarna är båda av åsikten att internationellt går inte bedömningen
alltid helt just till men att det inte förekommer mutor eller fusk på
annat sätt i Sverige. Det har dock blivit mycket bättre även internatio-
nellt nu och man menar att det var mycket vanligare förr att påverkan
förekom. Nu har man dock gjort vissa åtgärder som i klartext visar att
detta är förbjudet, domarna kan helt enkelt bli avstängda om de inte
uppför sig väl. Ingen av tränarna har, när de dömt själva, varit utsatta
för mutor, men en av dem menar att visst har hon blivit tillfrågad om
hon kan sätta en viss poäng, en högre poäng på en gymnast och
liknande. Den ene tränaren berättar att när hon tränade tjejer på
landslagsnivå så dömde hon endast tävlingar på en lägre nivå. När hon
sedan inte längre hade gymnaster på den nivån har hon dömt tävlingar
på högre nivå. Hon förklarar detta med att hon tycker att man utsätter
sig för ett stort dilemma annars, och att även om man inte vill så kan
man ju bli påverkad. Hon menar att det var lättare för henne att då inte
alls döma tävlingar på den nivån och riskera att påverkas.

Även domarna menar att det internationellt förekommer att domarna
köper poäng av varandra.

Jo, det är väl att man köper poäng av varandra. Det handlar inte om
att man får pengar och saker och så utan att man kommer överens.
(Domare)
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Det är alltså så solklart, och jag menar efter, efter ett domarmöte på
ett större mästerskap så går jag alltid min väg för jag vill inte vara
med mer, och då ser man alltså hur det bildas grupperingar utav olika
slag då. När man får reda på vad man ska döma och så då. (Domare)

Bägge domarna är dock överens om att det blivit bättre och bättre och
samma domare som citeras ovan menar att även om det fortfarande
"snackas" mellan domarna så är det nu ingen, med de bestraffningar
som finns, som törs göra något. Den andra domaren säger dock
samtidigt:

...det gäller att försöka hålla bedömningen på en acceptabel nivå.
Men sånt här är det svårt att göra någonting åt. (Domare)

Nivån på tävlingen

Gymnasterna tycks vara av uppfattningen att det kan skilja i hur hårda
domarna är på bedömningarna vid olika tävlingar. De tror att på
internationella tävlingar håller man kanske en liten hårdare nivå, dvs.
man tillåter mindre misstag. En av gymnasterna menar att domarna
inför varje tävling bestämmer vilken nivå de skall lägga bedömning-
arna på vid den tävlingen.

Domarna och tränarna är även de av uppfattningen att bedömningarna
skiljer sig beroende på vilken nivå tävlingen ligger. Ju högre nivå
desto mer skall finnas med i programmen och desto hårdare blir
kraven på både programmens innehåll och gymnasternas utförande av
programmen. På regiontävlingar och liknande är domarna många
gånger lite snällare i bedömningarna menar en tränare. Exempelvis om
en gymnast inte utför ett hopp så bra kan bedömningen bli olika
beroende på tävlingens nivå, trots att bedömningsreglementet är
detsamma.

Jag menar på region så godkänner vi hoppet men drar på utförande,
och på högre nivå så godkänner vi inte hoppet om det ser ut så vá.
Näe, så visst blir det skillnad. (Tränare)

På stora tävlingar har domarna också mycket mer press på sig och det
menar man kan påverka bedömningarna. Vid internationella tävlingar
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kan man som tidigare nämnts också plockas ut under tävling om man
på något sätt inte dömer enligt reglementet, eller favoriserar vissa
gymnaster.

Regler/bedömningsreglemente

Hur insatta i bedömningsreglementet anser de intervjuade sig
vara?

Gymnasterna menar att de är relativt insatta i bedömningsreglementet,
inte så att de skulle kunna döma själva men de vet vad som skall
finnas med i ett program. De vet vilka övningsgrupper som skall
finnas med i respektive handredskap, vad som räknas som en svårig-
het både med redskapet och med kroppen, hur man kan kombinera
ihop olika rörelser till svårigheter, vilka svårigheter som skall finnas
med i programmet A-, B- C-svårigheter och liknande. De menar att
man som RSG-gymnast måste kunna en hel del om reglementet för att
kunna sätta ihop sitt program. En av tränarna anser sig mycket väl
insatt i bedömningsreglementet och den andre tränaren menar att hon
ofta läser och repeterar bedömningsreglementet. Hon menar att även
om hon är tränare och ser gymnastik dagligen måste hon ändå läsa
reglementet. Speciellt till stora tävlingar så måste man plugga. Hon
hoppas att alla har ansvar och läser på. Domarna tycker båda två att de
är väl insatta i bedömningsreglementet, men att de trots att de kan
reglementet mycket bra, ändå måste repetera innehållet då och då.

Tre av gymnasterna tror att gymnaster i allmänhet vet ungefär vad
som behövs för att kunna sätta ihop ett program och att gymnasterna
kan en hel del om bedömningsreglerna. En av gymnasterna tror dock
inte att gymnasterna vet så mycket om bedömningsreglementet.
Tränarna tror att tränare i allmänhet kan bedömningsreglerna väldigt
olika och att det beror mycket på vilken nivå domarna befinner sig.
Den ene domaren menar att domarna i Sverige nog är väl insatta i
reglementet eftersom de har så stora krav på sig, medan den andre
domaren menar att regelkunskapen hos domarna varierar och att vissa
av domarna kan reglementet mycket bra medan andra inte alls är så
väl insatta. Domarna menar vidare att gymnasternas regelkunskap är
hög. Åtminstone gymnaster på hög nivå, är väl insatta i reglementet.
De menar att gymnasterna måste vara insatta för att kunna sätta ihop
sina egna program och förstå sin sport.
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Diskussioner angående bedömningsreglementet

Gymnasterna menar att de inte diskuterar själva bedömningsregle-
mentet utan att om de diskuterar något som har med bedömningsreg-
lementet att göra så är det mer poängen vid tävlingar och vilka öv-
ningar som har olika svårighetsgrad osv. Ingen av gymnasterna tror,
eller har funderat på, om de skulle kunna ha något inflytande när det
gäller att ändra något i reglementet. Både tränarna och domarna
diskuterar bedömningsreglementet en hel del, speciellt när det har
kommit ett nytt reglemente. Diskussionerna handlar om att tyda
reglementet men också om att ifrågasätta reglementet och komma på
nya idéer. Om man vill ifrågasätta något eller förändra något kan man
skriva en motion till F.I.G. som sedan behandlar denna. En av tränarna
berättar att F.I.G. har uppmanat tränarna runt om i världen att skriva
till dem med synpunkter och förslag angående bedömningsreglemen-
tet. Sverige har skrivit ett antal motioner och Norden har också gått
tillsammans och skickat in motioner till F.I.G. Det nämns att motio-
nerna ibland har gått igenom, men något konkret exempel på detta kan
ingen beskriva. Man berättar också att det tar lång tid att ändra något i
bedömningsreglementet eftersom man inte kan hålla på att förändra i
reglementet hela tiden. Förtydliganden och rättelser görs kontinuerligt
men stora ändringar av bedömningsreglementet görs efter Olympiska
spelen (OS), dvs. vart fjärde år.

Rättvisan i bedömningarna

Samtliga gymnaster menar alla att bedömningarna inom RSG nog
många gånger är orättvisa. En gymnast funderar på om det skulle vara
någon skillnad om man använde sig av öppna siffror, dvs. om domar-
na var tvungna att visa sina siffror öppet under bedömningens gång,
men funderar vidare och menar att det kanske inte heller skulle hjälpa.
En bedömnings sport kan nog aldrig bli riktigt rättvis menar de, och
samma gymnast som ovan funderar på användning av öppna siffror
uttalar:

...jag tror inte at det kan bli rättvist överhuvudtaget. Det kommer all-
tid att vara mygel och sånt där. (Gymnast).

Även tränarna anser att det är svårt att få fullständig rättvisa i en
bedömningssport. En tränare säger som exempel att det är speciellt
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svårt för en gymnast som ligger just under de allra bästa, men som
utvecklas och blir bättre och bättre, att verkligen få betalt för det hon
gör. Domarna ser däremot bedömningarna som rättvisa i de flesta fall.
De menar att visst skulle de kunna plocka fram fall där bedömningar-
na inte varit rättvisa men att generellt sett så är det mesta rättvist. En
av domarna menar att man hela tiden försöker ändra reglementet så att
det skall bli så rättvist som möjligt och hon tycker att sporten är på rätt
väg.

Om man nu är av uppfattningen att domarsporter, i det här fallet RSG,
ej kan uppnå fullständig rättvisa hur känns det då att vara aktiv,
tränare, eller domare i en sådan sport?

En av gymnasterna menar att hon inte tänker så mycket på det för det
är ju ändå ingenting man kan göra någonting åt även om hon tycker att
det är tråkigt. De andra gymnasternas uppfattning är att även om man
är medveten om problemet känns det jobbigt ibland. Det känns tråkigt
när man, oavsett om man presterar bra eller dåligt på en tävling, får
ungefär samma poäng. Från tränarhåll medger man också att det
ibland kan vara jobbigt och att man funderar på vad det egentligen är
man håller på med. En av tränarna berättar också att hon för en tid
sedan var på en kurs tillsammans med landslagstränare från andra
sporter och där fick en del nya insikter. Hon menar att nu förstår hon
att var sport har sina problem, att mäta med hjälp av klockan har även
det sina svårigheter. Hennes åsikt är att det nog inte spelar så stor roll
vilken sport man sysslar med, problem finns inom alla sporter. När
felbedömningar inträffar tar det hårt på domarna, båda två menar att
de ibland mår mycket dåligt som domare.

Ja, jag mår fruktansvärt dåligt. Fruktansvärt dåligt, därför att
jag...det tar tag i en, därför att man tycker att det är så fel. (Domare)

Näe, det är jobbigt ibland. Det är det faktiskt, och det gäller att man
har en linje att gå efter. Har man inte den och tappar bort sig då blir
man ju ledsen själv med, utan att man verkligen försöker att gå in för
att vara verkligen 100% rättvis oberoende på vilken gymnasten är,
och då kan man må bra. (Domare).
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Videobedömning

Tre av gymnasterna är väldigt tveksamma till att använda video i
bedömningarna och menar att det nog skulle bli mycket tjafs och
långa utdragna tävlingar om domarna har möjlighet att titta på video-
upptagningar och korrigera sina poäng därefter. Kanske är det inte
heller meningen att domarna skall se allt, domarna skall döma det de
hinner se och inte i efterhand sitta med en video och granska allting i
detalj. En gymnast uttrycker att det är bättre att domarna ser det de ser
och ”då får det bli lite orättvist” och menar vidare att man accepterar
att domarna kanske inte alltid ser allt, ”har man otur någon gång så
har man ju tur någon annan gång”. Den fjärde gymnasten menar
tvärtemot de andra att det vore bra att använda video i bedömningarna
och menar att så gör man på större internationella tävlingar och menar
att det är rätt att det skall vara möjligt att ändra poängen.

Ingen av tränarna och domarna tror på användande av video i bedöm-
ningen inom RSG. De menar att skulle man spela in tävlingarna på
video så skulle man ju inte behöva ha några domare där, man skulle
kunna skicka runt videofilmen till domarna efteråt och de skulle kunna
sitta hemma och bedöma. Man berättar om ett EM där man använde
sig av video i bedömningen och menar att alla har negativa tankar
kring denna tävling.

...då sprang domarna ifrån hela tiden och såg på video, och då för-
svinner nog hela charmen från det här. Det tror jag definitivt. Då kan
man lika gärna spela in och skicka in programmena, eller hur? Näe,
det tror jag inte på. (Domare)

Domarna och tränarna menar att man skall bedöma det man ser och
inte bedöma genom att titta på programmen flera gånger på en video.
En av tränarna berättar att när hon dömde en tävling (EM) blev
domarna inkallade för att titta på video. Där spelades programmet med
en gymnast upp fyra, fem gånger och man skrek åt henne att:

- Tycker du verkligen att man kan sätta denna poängen?, och då blev
jag så förbannad och så sa jag då att nu ändrar jag inte min poäng
om det så skulle kosta mig platsen då vá. För att det är faktiskt så att
man dömer det man ser när gymnasten kör. Du ser det inte såsom på
video. Du ser det alltså i live då vá, med allt vad det innebär runt om
henne. Så näe. (Tränare)
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Domarnas och tränarnas åsikt är att det vore ohållbart att bedöma via
video.

Regelförändringar bra eller dåliga?

Ingen av gymnasterna tycks ha någon riktig positiv bild av regelut-
vecklingen och de regelförändringar som har skett på senare tid. Deras
uppfattning är att programmen nu mest består av piruetter och balan-
ser på grund av förändringar i reglerna, istället som förut mer svårig-
heter med redskapen. En gymnast säger att hon tycker att en gymnast
skall behärska allting, både teknik med redskapen och med kroppen,
men att det nu med de nya reglerna inte riktigt är så. En annan gym-
nast menar att programmen nu är mycket mer opersonliga då alla
måste göra ett visst antal balanser, piruetter osv. Rytmisk sportgym-
nastik har under åren förändrats otroligt mycket berättar en tredje
gymnast:

Om man tänker för vad skall vi säga tjugo år sedan, femton, tjugo år
sedan så jag tycker inte att det är samma sport i stort sett som det var
då. För då var det ju liksom inte alls samma svårigheter som det är
nu, så liksom ja, det är självklart att sporten måste utvecklas och så,
men jag vet inte... Ja, nästan lite för långt, tycker jag. (Gymnast)

Samma gymnast förklarar vidare att man inte kan komma upp i toppen
om man tränar kring tre timmar om dan utan man måste träna åtta
timmar om dagen för att överhuvudtaget närma sig. Bor man i väst-
världen och skall gå i skolan samtidigt är det mer eller mindre omöj-
ligt menar hon.

Tränarna tycks ha en mer positiv bild av regelutvecklingen och menar
att de olika svårigheterna nu är mer klarlagda. Det är klarare regler för
vad olika svårigheter innebär men de menar också att valet av öv-
ningar kanske inte varit helt lyckat. En av tränarna påpekar att det är
massor av undantag i reglementet och det skall det inte behöva vara.
Reglementet skall vara enkelt så att folk som sitter på läktarna och är
någorlunda insatta i sporten kan förstå vad man sätter poäng på och
vad man gör avdrag för. Domarnas åsikter sammanfaller väl med
gymnasternas. Man menar att programmen genom det nya reglementet
är väldigt styrda och att man måste ge utrymme till lite mer personlig-
het i programmen.
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Vi måste liksom ge utrymme för mer personifierat och det man liksom
letar efter är det originella, mer originella delar då, och med musiken.
(Domare).

En av domarna påpekar också att kraven på gymnasterna är mycket
höga och att utvecklingen går väldigt fort.

Varför regelförändringar?

Två av gymnasterna har svårt att säga varför reglerna har förändrats.
De andra två gymnasterna är dock av uppfattningen att det gjorts för
att det skulle bli lättare att skilja gymnasterna åt. Förr var det många
10:or (högsta möjliga poäng) på tävlingar, men med det nya regle-
mentet skall man kunna skilja mer på gymnasterna. Enligt tränarna
kom regelförändringarna till för att få så objektiva bedömningar som
möjligt samt för att kunna skilja de bästa gymnasterna åt. På flera av
de stora mästerskapen hade man ett tag, före regelförändringarna, fyra,
fem tjejer överst på prispallen berättar man.

En domare berättar att det ett tag var alldeles för mycket riskmoment i
programmen vilket gjorde att de specifika övningarna med kroppen,
som exempelvis piruetter och balanser, inte riktigt togs hänsyn till:

…det var helt plötsligt viktigare att slänga bollen och göra många
kullerbyttor.... (Domare).

Något hon menar verkligen har förändrats nu, till ett bedömningsreg-
lemente som kanske inte heller det är helt positivt. Den andra domaren
berättar att det kunde vara så att den gymnast som hade mycket
svårigheter inte fick högre poäng än den gymnast som inte hade några
svårigheter och att det var mycket svårt att säga varför det var så.

Det kanske var så att en gymnast då som hade mjuk rygg gjorde tio
ryggböjningar och fick svårigheter på det sättet och därför gjorde
man så att man skulle ha alla kvalitéer. Du måste alltså ha ett svårig-
hetshopp, balans, piruett och sen ett valfritt, förstår du? Så att man
ändrade kraven så att man var tvungen att vara bra på allting för att
få en allsidig gymnast. (Domare)
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Denne domare menar att det nog också var mycket därför som det
ändrades, för att annars fanns det ju de som var bra på en sak som de
kunde utnyttja hela tiden. Hon menar vidare att hon tycker att den
utvecklingen är bra.

En av domarna berättar att efter varje OS kommer ett nytt reglemente
med lite annorlunda regler än tidigare. En förändring hon tycker
speglar RSG. Hon berättar vidare att F.I.G. ständigt jobbar med ett
nytt reglemente och att de hela tiden önskar att få in nya tankar och
respons från tränare, aktiva, domare m.fl. runt om i världen.

Sportens utveckling

En gymnast och en domare har redan tidigare nämnt att de tycker att
sporten har gått framåt väldigt mycket och det tycks som att de har
medhåll av alla de andra i den frågan. På frågan om hur de ser på
utvecklingen inom RSG är svaret genomgående att utvecklingen varit
enorm, att det knappt är samma sport som det tidigare var.

Förr då var det ju liksom inte alls samma svårigheter som det är nu.
Självklart att sporten måste utvecklas och så men jag vet inte. Ja,
nästan lite för långt tycker jag. (Gymnast)

...jag tycker att sporten blivit för svår och obegriplig, och tappat det
här mänskliga, spännande. konstnärliga och lite sånt va .́ (Tränare)

En helt otrolig utveckling från det att jag var med själv. Det är helt
fantastiskt att se. (Domare)

En tränare berättar att hon haft en träff med sina gamla gymnaster och
att de då tittat på program som tjejerna nu utför och att de då konstate-
rat att det "är ju inte samma sport som vi höll på med". Hon menar att
det har hänt otroligt mycket inom sporten. En av domarna nämner
också att utvecklingen går ”så himla fort”. Det förändrar sig så
mycket inom RSG på bara ett år och att man då känner att reglementet
är förlegat och man måste titta över det igen. Fyraårsintervallen för
nya reglementen är bra och man behöver den för att komma in i ett
system menar hon, men att det sker en enorm utveckling inom sporten
hela tiden.
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Poängfördelningen

Inom de olika reglementena har som tidigare nämnts poängfördel-
ningen förändrats. Vad är då de intervjuades åsikt om dessa föränd-
ringar i poängfördelningen?

Förändringarna av poängfördelningen ser majoriteten av de intervjua-
de som positiv. Man menar att det nya systemet är lättare att förstå.
Det gamla systemen var mycket krångligare och en domare berättar att
förändringarna skedde framförallt för att publiken skulle få lättare att
förstå sporten och dess poängsystem och menar att sporten nog vunnit
på att använda sig av detta nya poängsättningssystem. Den gemen-
samma uppfattningen är också att med lika värde för komposition och
utförande är bedömningarna rättvisare. Dock menar en gymnast att det
nog skulle vara roligare med det gamla systemet och en annan gym-
nast anser att det var bättre förr. Hon menar att nu blir kroppsrörelser-
na så mycket viktigare och kompositionen går väldigt mycket ut på
hopp, bakåtböjningar och liknande kroppsövningar och inte så mycket
med redskapen. Hon tror dock vidare att denna fördelning kommer att
fortsätta att förändras i framtiden.

Domarsammansättningen

Även domarsammansättningen har förändrats i de olika reglementena.
Gymnasterna är alla säkra på att uppdelad bedömning, där en domar-
grupp tittar på kompositionen och en annan på utförandet, är bra. Det
borde bli rättvisare bedömningar om domarna får större möjlighet att
koncentrera sig på en del av bedömningen anser man. Även domarna
ser uppdelad bedömning som något positivt och menar att detta
bedömningsätt är mer rättvist då man helt enkelt får större chans att
hinna se allt. Eller som en domare uttalar sig:

…och det har väl också bidragit till att bedömningen är mer rättvis
eftersom vi blir mer specialister liksom…. (Domare)

Tränarna har dock en lite annan syn på denna uppdelning av domarna.
De tycker i och för sig att det nog är bra för själva dömandet och
rättvisan att ha uppdelade bedömningar men ser också på kostnads-
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aspekten. Det blir väldigt dyrt med så många domare och en av
tränarna berättar att internationellt har det nya systemet fått mycket
kritik.

 …framförallt då på OS att det var lika många domare som det var
aktiva…. (Tränare)

Även i Sverige blir det förstås kostnadsmässiga problem forsätter
denne tränare och tror vidare att domarantalet kommer att minskas i
framtiden. Den andre tränaren menar också att denna domarsamman-
sättning gör bedömningarna invecklade.

…man räknar på alla tre siffror…, och så får det inte skilja mer än
så… ja, det blir lite invecklat det här med tusendelar. Det kan ju vara
lite chansartat…det blir lite mer matematik liksom. (Tränare)

Övrigt

Protester

Från och med 1993 års bedömningsreglemente togs möjligheten att
lämna in protester bort. Man kan dock fortfarande lämna in en förfrå-
gan om man tycker att någonting inte gått rätt tillväga under tävlingen.
Poängen kan dock aldrig ändras men om det handlar om arrangörs-
missar så kan dessa diskuteras och eventuellt nya beslut tas i frågan.

Ingen av gymnasterna har själva lämnat in någon protest men har varit
med i tävlingar där protester lämnats in. Dessa protester tycks ha varit
framförallt emot takhöjden15, att det har varit för lågt till tak och att
redskapen därför har fastnat vid höga kast. Om protester angående
takhöjden går igenom eller inte är förstås beroende på hur takhöjden i

                                                
15 Takhöjden i RSG skall vara minst åtta meter för att inte redskapen skall fastna vid
höga kast.
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just denna sal är. Från ett SM kommer man ihåg att det var en protest
angående en gymnast som hade kallats in för tidigt när hon skulle köra
sitt program16.

En av tränarna menar att det som hände på SM när en gymnast fick
köra om sitt program var en förfrågan och inte en protest. Den andre
tränaren säger att möjligheten att lämna in protester togs bort eftersom
det:

…blev lite pannkaka av alltihop. Det var för bra. Sen satte man peng-
ar på det…jag vet inte hur mycket pengar. Men inte ens det hjälpte väl
så till slut tog man bort dem. (Tränare)

Domarna bekräftar att man inte längre kan lämna in protester men väl
ta upp till diskussion de fall, i vilka man anser att arrangörsmissar har
skett.

Allmänna tankar kring idrotten

Gymnasterna menar först och främst att RSG är en rolig sport, någon-
ting de verkligen gillar att hålla på med.

Det är det bästa som finns faktiskt. (Gymnast)

Man tycker om sporten men också att deltaga på läger och att komma
ut och resa och träffa nya människor och möta nya kulturer. Allt runt
sporten är dock inte positivt och man nämner faktorer som domar-
problematik, diskussioner om vikten och den enorma träningstid som
RSG kräver som jobbiga.

…sen är det ju jobbigt med vikt och mycket sådär, domarbråk och så-
där….(Gymnast)

                                                
16 Domarna var inte redo att bedöma och gymnasten fick gå ut från tävlingsarenan.
När gymnasten sedan kom tillbaka in var hon nervös och körde sitt program mycket
dåligt. Tränaren menade då att det var arrangörens fel att de hade tagit in henne när
domarna inte var klara. Gymnasten fick sedan köra om sitt program.
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En gymnast berättar att det har varit en del avhopp från gymnaster i
landslaget och tror att orsaken till dessa avhopp till stor del berodde på
"orättvisor och tjafs". En gymnast som själv hoppat av landslaget
berättar att hon på slutet tyckte att det ofta var orättvisor. Hon tror att
de svenska domarna pratade ihop sig vid internationella tävlingar och
berättade vem som var den bästa svenska gymnasten osv. Detta ledde
då ofta till att denna gymnast också fick de bästa poängen av de
svenska gymnasterna även om man inte upplevde det som om hon
alltid var den som presterade bäst. Hon menar att detta blev väldigt
jobbigt på slutet att hon kände sig motarbetad, och att hon inte var
uppskattad vilket gjorde att det inte var kul längre.

Tränarna beskriver även de sin kärlek till sporten En av tränarna
menar att sporten är en mycket bra flicksport och att sporten ger
tjejerna som håller på med den mycket, inte bara idrottsmässigt utan
även socialt, framförallt genom en ökad självsäkerhet. Den andre
tränaren uttrycker sig enligt följande:

Nu är det så här att jag älskar ju den här sporten sen jag hittade den
själv när jag var liten, oh ja, så den ligger mig väldigt varmt om
hjärtat. (Tränare)

Även tränarna ser dock negativa sidor i sin sport och båda två tar upp
problemet med att det är så låga åldrar på gymnasterna inom RSG. En
av tränarna berättar att man blir senior när man är femton år. Hon
skulle hellre se den gränsen höjd till åtminstone sexton eller sjutton år.
Den andre tränaren är orolig för hur sporten skall klara sig i konkur-
rensen med andra idrotter. Det är svårt att få träningstider då det för
träningen krävs en hall med hög takhöjd och det ofta är mycket svårt
att få tider i hallar som fyller detta kriterium. RSG kräver också så
enormt mycket träningstid, och en tränare menar att de kan träna åtta
timmar om dagen och ”ha att göra hela tiden”.

Att det sedan krävs att tjejerna skall lära sig så otroligt mycket innan
de är fjorton-femton år för att de skall ha någon chans tycker
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hon "är sjukt". Hon menar att i jämförelse med många andra sporter,
kräver RSG så enormt mycket träning redan i unga år, både i avseen-
det kroppslig teknik och teknik med handredskapet.

Det gör att RSG har svårt att klara konkurrensen från många andra
idrotter. Hon menar att de andra idrotterna är:

 Om inte klokare så mänskligare, det är det här att det är för svårt vá.
(Tränare)

Tränaren menar att det gäller inte bara träningen utan att det krävs
väldigt mycket av den aktive även förutom träningen och att det ju
faktiskt handlar om barn och att man då måste få hela familjen att
förstå, övertyga dem att, man måste göra så här osv. Sen har ju inte
svenska gymnaster chans att bli professionella, eller ens halvprofes-
sionella, samtidigt som de skall jämföra sig med internationella
gymnaster med helt andra förutsättningar. Tränaren är orolig för att
den snabba utvecklingen av sporten kommer att medföra att den blir
för svår, både för de aktiva att utföra och för publiken att förstå.

En domares önskan är att programmen skall bli lite mer personliga
och att gymnasterna skall bli bättre på att framhäva det de är bra på.
Detta skulle göra det mer intressant, både när man sitter som domare
och tittar på program men också för publiken. Hon berättar att det
kommer att bli en regeländrig angående storleken på tävlingsytan vid
individuella program. Den kommer att bli något större än tidigare
vilket domaren tror kommer att leda till lite mer frihet för gymnasten.

På frågan om det finns något hon vill tillägga intervjun svarar en av
domarna:

Det är världens vackraste sport… (Domare)

Detta ser dock domaren inte enbart som något positivt utan menar att
det också är något som kan ge sporten en negativ stämpel då folk
kanske inte tycker att sporten är så spännande utan att det är mer att
man tycker om att se sporten. Det är en upplevelse med RSG, en
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skönhetsupplevelse. Detta är något som kan leda till att det är svårt att
se det tävlingsmässiga i det hela, man tycker att alla är lika bra. Som
positivt nämner denne domare att det inom Sverige sker en fin ut-
veckling, det jobbas på bredden och verksamheten är stabil.

Som avslutning på den här intervjudelen använder jag mig av slutor-
den i intervjun med nyss nämnda domare då denne beskriver sin
kärlek till sporten.

Jag älskar sporten. Jag måste säga det, det är jättekul. Det är ju en
del av mig själv helt klart. (Domare)
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DISKUSSION

Diskussionen inleds med en beskrivning av rapportens syfte. Utifrån
resultaten i intervjuerna, genomgången av reglementet och regelför-
ändringarna och mina egna synpunkter diskuteras sedan reliabiliteten
och validiteten hos de bedömningar som görs inom RG. En uppsum-
mering av reliabiliteten och validiteten görs till sist under rubriken
slutkommentar och en generaliserbarhetsdiskussion samt förslag kring
ny forskning avslutar till sist denna rapport.

Rapportens syfte

Det övergripandet syftet med denna rapport var att studera reliabili-
tets- och validitetsproblem inom idrotten rytmisk gymnastik. Tanken
var att ta reda på de intervjuades uppfattningar om de bedömningar
som görs. Syftet var även att studera de regelförändringar som skett
inom idrotten och varför dessa förändringar uppkommit.

Vad är det egentligen man bedömer?

Sportens idé och vad som bedöms

Som värdefullaste egenskaper för en RG-gymnast nämns i intervjuer-
na framförallt utstrålning, personlighet och vilja. Det vackra, det
extrema och originella är viktigt inom RG. Det nuvarande bedöm-
ningsreglementet, som man tycker innehåller för mycket kroppsöv-
ningar och där vighet är en avgörande faktor, överensstämmer alltså
inte helt med de intervjuades uppfattning om vad som skall bedömas
utifrån vad som är sportens idé. Mycket av friheten i programmen har
försvunnit i och med att det nu är så många obligatoriska moment som
skall finnas med i programmen. Sportens idé där utstrålning, person-
lighet och originalitet anses som det viktigaste egenskaperna får ge
vika för mer stereotypa program. Även i tidigare reglementen tycks
dock de intervjuade finna brister. Brister som även där framförallt
handlade om validitetsfrågan, dvs. frågan om sportens faktiska inne-
håll och vad man bedömer relativt vad man anser vara sportens idé,
dvs. vad sporten egentligen borde innehålla. Risksvårigheter användes
för att särskilja gymnasterna och på det sättet förbättra reliabiliteten i
bedömningarna. Detta sätt att särskilja gymnasterna påverkade dock
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innehållet i idrotten och medförde att mycket av det graciösa i idrotten
försvann i strävan att uppnå så många riskmoment som möjligt.
Relationen mellan reliabilitet och validitet är här tydlig, man gör
förändringar för att höja reliabiliteten, dvs. tillförlitligheten, i bedöm-
ningarna, förändringar som dock påverkar validiteten i bedömningarna
på ett negativt sätt.

Att namn och tidigare resultat har inverkan på bedömningarna i s.k.
bedömningssporter är ett ständigt diskussionsobjekt inom sportens
värld. Inom RG talar man också om namnets betydelse men även om
att "tradition", "land" och olika "stilar" är avgörande faktorer vid
bedömningarna. Olika länder premierar olika stilar. För ett land som
Sverige, som traditionellt inte haft några riktiga världsstjärnor inom
RG, är det svårt att få domarnas intresse. Denna "onda cirkel" verkar
vara svår att ta sig ur och något som upplevs som orättvist. Det gäller
att bygga upp sitt rykte, både som enskild gymnast och som nation. En
gymnast från ett land som traditionellt inte varit så framgångsrikt
måste, enligt de intervjuade, visa upp sig mycket på tävlingar och
försöka vinna domarnas intresse. För dessa gymnaster blir det då
mycket viktigt att erbjuda något speciellt i programmen för att domar-
na skall få upp ögonen för dem. Dock kan det också tänkas att om
dessa intervjuade svenska gymnaster inte når upp till den standard de
ledande RG nationerna har blir denna subjektiva uppfattning en slags
förmildrande omständighet för att man inte får högre poäng. En annan
möjlighet är att detta tänkande också blir en självuppfyllande profetia.
Då även domarna och tränarna är av uppfattningen att det har betydel-
se från vilket land gymnasten kommer tolkar jag dock detta som en
faktor som faktiskt har stor betydelse och därigenom är ett allvarligt
bedömningsproblem inom sporten.

Vad är det då som är vackert och vad är egentligen utstrålning i RG?
Är det något som överhuvudtaget kan bedömas frågar man sig? I det
mycket specificerade bedömningsreglementet inom RG har i princip
varje rörelse, och del av en rörelse, sitt värde. Utifrån bedömnings-
reglementets värderingsgrunder skall man kunna värdera vad som
inom sporten är ”vackert” och som man därmed vill se i programmen.
Genom bedömningsreglementets värderingsgrunder skall man få en
mycket bra bild av hur idrotten skall utföras. Ett tränat öga skall kunna
avgöra vad som är bra och vad som är dåligt enligt reglementet. Man
kan jämföra detta med ett språk som man inte behärskar. Förstår man
inte ett språk kan det tyckas som omöjligt att kommunicera och man
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ifrågasätter huruvida det är möjligt att överhuvudtaget göra sig för-
stådd. Lär man sig språket blir dock situationen annorlunda och man
kan, förutom att förstå vad som sägs, även uppfatta nyanser och
dialekter i språket. Detsamma gäller för ögats träning i dessa artistiska
idrotter. Man lär sig via bedömningsreglementet att se vad som är rätt
och fel i rörelsemönster och liknande och genom att se mycket gym-
nastik bygger man upp förmågan att urskilja nyanser i det man ser.

Dock finns förstås risken att andra faktorer påverkar bedömningarna
även om detta inte finns med i bedömningsreglementets grunder,
faktorer som exempelvis att gymnasten använder musik som domaren
tycker om eller att gymnasten har en personlighet och en utstrålning
som tilltalar domaren. Denna subjektiva del är kanske den del som
diskuteras och problematiseras mest eftersom olika syn på samma
prestation kan leda till olika poäng från olika domare. Att den subjek-
tiva uppfattningen har betydelse är inget man kan komma ifrån med
mänskliga domare med det är dock viktigt att komma ihåg att denna
del endast är en marginell del av den totala poängen.

Det framkommer i intervjuerna att det inte är säkert att man alltid
tycker att det är rätt person som går som segrare ur en tävling. Om
detta beror på att "fel" gymnast verkligen har vunnit tävlingen är dock
inte helt självklart. För en person som inte dömer en tävling är det
med de bedömningsregler som gäller mer eller mindre omöjligt att
vara helt insatt i varje gymnasts prestation. Gymnasterna och tränarna
tittar kanske inte alltid på alla gymnasterna i tävlingen vilket gör att de
har svårt att göra en rättvis bedömning av tävlingens utfall. Domarna
fokuserar sin bedömning till de delar som de själva bedömer och
förlorar på det sättet helhetsintrycket av programmen. Dessa faktorer
nämns av de intervjuade, också som orsaker till att de inte alltid är
säkra på om ”rätt” person segrar i tävlingarna. Även andra faktorer
som vänskap, den egna självkänslan och liknande kan påverka deras
förmåga att avgöra vem som är ”rätt” vinnare och vad som uppleves
som rättvist varierar från person till person. Uppfattningen hos de
intervjuade tycks också vara att "stil" och "tradition" har så stor
betydelse att det nästan utesluter att vissa länders gymnaster når
toppresultat.

Att uppnå fullständig rättvisa i en bedömningssport är svårt, kanske är
det överhuvudtaget inte möjligt. Gymnasternas strategi tycks vara att
inte tänka så mycket på problemet eftersom de ändå inte kan göra



62

någonting åt det. Domarna medger att de kan må fruktansvärt dåligt
om de känner att bedömningarna inte är rättvisa. Frågan om hur
rättvisa bedömningarna verkligen är ser jag som en av de viktigaste
frågorna i min rapport men också som en av de svåraste att besvara.
Rättvisan består av så mycket mer än bara innehållet i de regler man
använder sig av även om dessa skall ses som det viktigaste redskapet
för att skapa rättvisa. Felkomponenter av olika slag kommer att kunna
ha inverkan på bedömningarna även om man inom RG, som tidigare
diskuterats, försöker att eliminera dessa felkomponenters betydelse.
Kanske är det så att oavsett kvalitén på bedömningarna så kommer de
bedömningar som görs alltid att upplevas som orättvisa för någon.

Utseenderelaterade faktorers påverkan

Ett mycket omdiskuterat område inom gymnastiken är vikt och ett
faktum är att gymnasterna inom RG generellt sett är mycket smala.
Vikt är inte något som specifikt nämns i bedömningsreglementet men
något som de intervjuade menar har med det allmänna intrycket att
göra. En domare anklagar sig själv och domarkåren för att ha styrt in
gymnasterna på att vara otroligt smala och menar det blir ett sjukt
ideal när de gymnaster som ser ut som om de hade anorexi är de som
premieras i bedömningarna. Hon menar att det är viktigt att domarna
talar ut om vad de egentligen bedömer. Med ett reglemente som
premierar extrem vighet är det också en fördel att vara mycket smal då
en del av de extrema övningar som ingår i gymnasternas program
knappast skulle gå att utföra om gymnasterna var kraftigare. Vikt-
problemet har blivit ett så stort problem inom RG att medicinska
kommittén inom F.I.G. har varit inkopplat i denna fråga. Problemet
nämns av gymnasterna kunna ha avgörande betydelse för om man som
gymnast skall fortsätta med sporten eller inte.

Viktproblemet inom RG kan därmed ses i två dimensioner. Först och
främst som ett hälsoproblem både för de enskilda gymnasterna men
också för sportens ”utveckling/hälsa” då det finns kontrollerande
instanser som exempelvis medicinska kommittén som kopplas in om
någonting inom sporten inte är som det borde vara. I den andra
dimensionen kan man också se viktproblemet som ett bedömnings-
problem. Vikten som inte finns med som ett kriterium i bedömnings-
reglementet får trots det en stor betydelse i bedömningarna.
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I bedömningsreglementena finns strikta regler för hur dräkterna får se
ut samt regler för håruppsättningar och liknade. Exempelvis finns
regler för att dräktens skärning inte får vara för hög, att hals ring-
ningen inte får vara för djup, att dräkter i genomskinligt material inte
får förekomma. Frisyren skall vara vårdad och prydlig och gnistrande
föremål och stora blommor och liknande är inte tillåtet att ha i håret.
Följer man inte dessa regler straffas man med avdrag (Svenska gym-
nastikförbundet, 1997). Dessa regler är till för att minska risken att
utseendet skall få för stor betydelse i bedömningen och kan kanske vid
en första anblick tyckas löjliga men vid närmare eftertanke så är de
förmodligen mycket viktiga regler för både reliabiliteten och validite-
ten. Om klädsel och utseende inte är det man vill skall värderas inom
sporten är det viktigt att reglementet ser till att dessa för idrotten
ovidkommande faktorer elimineras i så hög grad som möjligt. Huruvi-
da bedömningarna i verkligheten blir mer objektiva med dessa regler
är omöjligt att säga men troligt är att regler som leder till mer likartade
dräkter hos de tävlande eliminerar chanserna för att någon skall ha en
alltför utmärkande stil och därigenom på något ovidkommande sätt
påverka domaren.

Man har alltså tagit bort de värsta variationsmöjligheterna vad gäller
klädseln men fortfarande är det estetiska viktigt inom sporten. Inom
ramen för reglementet har färg och modellval på dräkter i relation till
handredskapets färg betydelse. Det är exempelvis mer estetiskt att
dräkt, handredskap och hårband har matchande färger än att de inte
har det. I intervjuerna poängteras att RG är en estetisk sport och att det
skall vara harmoni i det man ser och att dräktval och liknande därför
har en viss betydelse i bedömningssituationen.

Musikval och originalitet i programmen

Musikvalet har enligt de intervjuade en mycket stor betydelse vad
gäller bedömningarna och i bedömningsreglementet finns det avdrag
som berör musiken. Avdrag görs om musiken inte är i harmoni med
programmets karaktär eller rytm samt att musiken inte får vara
”bakgrundsmusik”. Gymnastens rörelser måste bilda en enhet med
musiken, dvs. en harmonisk överensstämmelse mellan variationer i
rytmer, dynamik, energi och intensitet i gymnastens rörelser och
variationerna i musiken. Även musikens uppbyggnad bedöms, dvs. att
musiken utgör en enhet, och att det om olika musikstycken är sam-
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mansatta, inte finns abrupta eller osammanhängande klippningar. En
viktig uppgift för domarna är alltså också att värdera musiken och
dess kvalité. Bedömningsreglementet ställer, i och med de avdrag som
finns angående musiken, stora krav att domarna också är musikaliska.

Angående nya övningar och egna originella idéer nämns att de nog är
viktiga men att de nationellt trots allt inte är så vanliga och att origi-
nalitetspoäng relativt sällan delas ut i nationella tävlingar. Originalitet
är något man eftersträvar men något man tycker det förekommer för
lite av inom idrotten.

Att vara tränare och domare på samma gång

I en diskussion kring bedömningarna inom RG är det ett intressant
faktum att konstatera att i rytmisk gymnastik är många, för att inte
säga flertalet, domare också tränare och vice versa. Detta skapar vissa
problem men kan också vara en fördel. Fördelarna ser man framförallt
i domarna/tränarnas erfarenhet. Att vara tränare innebär att man har en
regelbunden kontakt, i många fall till och med en daglig kontakt, med
sporten. Att ha möjlighet att se sporten och vara involverad i sporten
på det sätt en tränare är ger naturligtvis en enorm erfarenhet. Man får
så att säga "ett tränat öga" för sporten och som tränare är man verkli-
gen tvungen att kunna reglementet för att kunna hjälpa sina gymnaster
att sätta ihop regelmässiga program.

Problem uppstår dock när dessa tränare skall döma sina egna gym-
naster och de program de ofta själva har varit med att utveckla. En
domare som också är tränare, som har varit med och byggt ett pro-
gram till en gymnast och därmed vet alla svårigheter och detaljer i
programmet samt vet vilken nivå gymnasten skall kunna utföra sitt
program, kan ha svårt att bedöma detta program objektivt. Risken
finns att gymnasten blir mer kritiskt granskad när domaren kan varje
detalj i programmet eller att domaren premierar den egna gymnasten,
men även att domarens eventuella rädsla för att det skall synas i
hennes poäng att hon på något sätt i bedömningen särbehandlat sin
egen gymnast kan påverka bedömningen. Om en tränare bedömer sin
gymnast högt behöver det dock inte indikera att hon är medvetet
partisk i sin bedömning det kan också bero på att hon premierar den
stil som den egna gymnasten har.
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Domarna i RG är alltså mycket involverade i både sporten och gym-
nasterna eftersom de tillbringar mycket tid på gymnastikgolvet som
tränare. De ser hur enormt mycket tid gymnasterna lägger ned på
träning och vilka ansträngningar och uppoffringar gymnasterna gör.
Som tränare avsätter de själva mycket i såväl tid som engagemang. De
är nära sportens vardag och får genom detta troligtvis en helt annan
bild av sporten än en domare som inte har så mycket kontakt med
sporten förutom i utbildnings- och tävlingssammanhang.

Att en tränare vill att det skall gå bra för hennes adept är knappast
något ovanligt. Detta får dock i RG något annorlunda implikationer då
tränaren många gånger också är domare. Kopplingen mellan gymnas-
ten och gymnastens program till domaren blir i RG väldigt personlig.
Att det går bra för gymnasten på tävlingen blir viktigt även för träna-
ren/domaren personligen då hon lagt ned mycket tid och kunskap på
gymnasten. Ett bra resultat för gymnasten betyder glädje å gymnastens
vägnar men handlar troligtvis också om prestige tränarna emellan.
Domaren som också är tränare i RG bedömer ju inte bara gymnastens
program och prestation utan värderar även det program de själva har
varit med om att sätta ihop (genom kompositionspoängen).

I intervjuerna kommer det tydligt fram att det påverkar bedömningen
att domarna också är tränare även om man där inte är överens om hur
bedömningarna påverkas. Både tränarna och domarna menar att det
gäller att vara försiktig så att man inte dömer sin egen gymnast på
något speciellt sätt eftersom detta samband är något av det första som
studeras i domarutvärderingen.

Detta med s.k. hemmadomarproblematik har jag studerat i en tidigare
rapport, då med poängen från Svenska Mästerskapen i RG 1990 som
material (Johansson & Wedman, 1991). Resultaten ifrån denna
undersökning visade att det fanns en tendens att domarna dömer sina
”egna” gymnaster annorlunda gentemot hur de bedömer andra gym-
naster. I vissa fall gynnades den egna gymnasten men i andra fall
missgynnades denna.

Även i tidningsartiklar kring RG har jag funnit material som tyder på
att domare inte bedömer rättvist då de har en stark anknytning till de
gymnaster de bedömer. I en artikel står att läsa att en trupp är så
missnöjd med bedömningarna efter en uttagningstävling, som var
väldigt vikig för dem, att den tävlingen blir slutet på deras tävlings-
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karriär. Gymnasterna slutade efter denna tävling att tävla då bedöm-
ningarna enligt deras uppfattning var så orättvisa att det inte längre
kändes meningsfullt att fortsätta. Huvuddomaren i denna tävling var
den person som till vardags var tränare för den vinnande truppen
(Örnsköldsviks Allehanda, 1997).

Det råder stor orättvisa på tävlingarna men det är nog svårt att bevisa
det. (Tränare)

En annan artikel tar upp samma problem, här dock gällande indivi-
duella gymnaster i en individuell tävling. Det nämns där att både
vinnaren och tvåans tränare också var domare i tävlingen (Örn-
sköldsviks Allehanda, 1999).

Vi spelar ett spel utan regler. (Tränare)

Dessa artiklar, som är skrivna av lokaltidningen för den klubb som
känt sig illa behandlad, är naturligtvis inte något bevis för att det är ett
problem med hemmadomare. Dock visar de att känslorna hos de
berörda i det här fallet är kraftiga och kanske inte helt kan förkastas.
Såväl den information jag samlat in om sporten som dessa citat tyder
dock på att detta är ett problemområde inom denna bedömningssport.
Ett problem som är mycket svårt att bevisa men som får inverkan på
bedömningens reliabilitet.

Mutor?

Frågan om mutor eller andra oegentligheter existerar och om detta
skulle kunna påverka reliabiliteten i bedömningarna inom RG diskute-
rades i intervjuerna. Majoriteten av gymnasterna tror att oegentlighe-
ter på något vis förekommer och både domarna och tränarna är inne på
att påverkan av något slag sker eller åtminstone har skett tidigare. Det
är inte direkta mutor man pratar om utan mer gåvor till andra länder.
Gåvor som i sin tur resulterar i tacksamhetsskuld från de länder som
mottagit gåvorna. Domarna berättar även att domare kommer överens
om poäng och en av domarna menar att hon blivit tillfrågad om att
sätta en högre poäng på en gymnast. Alla tycks dock vara överens om
att de åtgärder som satts in med följd att domare kan åka ut under
pågående tävling och liknande leder till att förekomsten av oegentlig-
heter som dessa minskas. Domarna törs inte riskera sin position.
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Startordningen och tävlingens längd

Spelar det någon roll var i startlistan man startar? Gymnasterna tycker
inte att det borde spela någon roll men nämner dock att man helst inte
vill starta först eller just efter en bra gymnast. Domarna och tränarna
menar dock att starta först eller i början av tävlingen kan ha en negativ
betydelse för poängen. I och med den första gymnasten sätts nämligen
en standard för nivån på tävlingspoängen, vilket innebär att poängen
ofta hålls nere något i början av tävlingen. I början av en tävling är
domarna också kanske lite mer påpassliga och alerta än vad de är i
slutet av tävlingen, något som kan medföra att gymnasternas eventu-
ella misstag kanske uppmärksammas lite mer i början av tävlingen.
Domarna menar att det naturligtvis inte borde ha någon betydelse var i
startlistan eller före respektive efter vilken gymnast någon startar men
medger samtidigt att det nog trots allt har det.

Det nämns också från tränarhåll att det kan vara lättare för en etable-
rad gymnast att starta först än för en ej så etablerad gymnast eftersom
den etablerade gymnasten kanske inte straffas lika hårt för sina
eventuella misstag. Utifrån detta intervjuresultat kan alltså namnet ha
betydelse, och vara en avgörande faktor för poängen om man startar
först i tävlingen.

Att långa tävlingar skulle kunna inverka på bedömningarna är man
medveten om och nationellt har man försökt minska ner tävlingsdelta-
gandet, eller dela in de tävlande i grupper på färre gymnaster, för att
det inte skall bli för mycket för domarna. I internationella tävlingar
menar domarna dock att det kan vara väldigt krävande, då tävlingarna
pågår från tidiga morgonen till sena kvällen, om ändock med vissa
pauser. Att domarna skall kunna vara helt fokuserade under en hel
dags bedömning kan ses som en omöjlig uppgift och reliabiliteten i
bedömningarna, såväl som validiteten i bedömningarna kan i därför
bli lidande.

Videon som hjälpmedel?

På vissa större internationella tävlingar har video använts som hjälp-
medel i bedömningarna. Detta ses dock som något negativt av majo-
riteten av de intervjuade och man nämner både tidsaspekten, att
tävlingarna blir längre om video används varje gång de är osäkra, samt
risken att man förlorar lite av sportens idé om bedömningarna inte
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sker "live". Om sporten analyseras och spaltas upp som det gör om
video används försvinner mycket troligt en del av vad som domarna
uppfattar som utstrålning och känsla i programmen, en för sporten
viktig del, och kanske till och med det som är själva kärnan i sporten. I
vissa situationer skulle det dock kunna vara en fördel med video,
exempelvis i de fall domarna själva inte kommer överens om hur olika
svårigheter skall värderas.

Reglerna och förändringar i dessa

Bedömningsreglementet

Detaljeringsnivån i bedömningsreglementet i RG är mycket hög.
Huruvida den höga detaljeringsnivån resulterar i en hög reliabilitet
och validitet i bedömningarna eller endast skapar en mer komplicerad
bedömning är svårt att säga. För att kunna tävla i RG krävs mycket bra
kunskap om bedömningsreglementet då det gäller att veta vilka
svårigheter som skall finnas med i programmet och hur de skall
utföras. Även om man kan tänka sig att tränaren har det yttersta
ansvaret för en gymnast så krävs det att gymnasten har relativt god
inblick i reglementet för att hon skall kunna träna och förstå vad hon
tränar på.

Några direkta diskussioner kring reglementet tyckas inte förekomma
bland gymnasterna. Tränarna och domarna diskuterar dock reglemen-
tet desto mer och de tycks också vara relativt aktiva i att försöka
påverka F.I.G. med motioner och liknande. För att sporten skall
utvecklas är det viktigt att F.I.G. får feedback från de in blandade i
sporten något som man i RG verkar vara angelägna om att ge.

Tankar kring regelförändringarna

Många regelförändringar har skett under årens lopp. Reglementet har
förändrats i och med att gymnasterna och därigenom sporten utveck-
lats. Gymnasterna utför svårare och svårare övningar, med såväl
kroppen som handreskapet, och nya övningar kommer också till. På
internationella tävlingar har förekommit att flera gymnaster uppnått
maxpoäng och att de därmed fått dela på segern. Förändringar, som i
dessa fall medfört att reglementet inte längre varit komplett, och att en
s.k. takeffekt uppnåtts då man utifrån reglementet inte längre kunnat
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särskilja gymnasterna med påföljd att ett flertal nått maxpoängen. En
annan viktig orsak till regelförändringar varit ambitionen att på olika
sätt förbättra rättvisan i bedömningarna, exempelvis genom att dela
upp bedömningarna så att domarna koncentrerat sig på vissa delar av
bedömningen och liknande.

Som tidigare nämnts är dock inte bilden av det gällande reglementet
enbart positiv trots dessa förändringar. Vissa validitetsproblem tycks
fortfarande finnas även om regelförändringarna också behandlat den
aspekten av bedömningarna. Svårigheter förknippade med kroppsrö-
relser har i det senaste reglementet stor betydelse i jämförelse med den
betydelse svårigheterna med redskap har, något som alla alltså inte ser
som en positiv utveckling för sporten. Tränarna tycks vara mer
positiva än gymnasterna och domarna till de förändringar som gjorts i
bedömningsreglementet. Man menar att reglerna nu är mycket klarare
men att valet av övningar dock kanske inte var det mest lyckade.

Poängfördelningen

Värdet på kompositions- och utförandepoängen har förändrats i och
med de olika reglementena. I det senaste reglementet är kompositio-
nen och utförandet värda lika mycket, vilket tyder på en förändring
gentemot hur det var tidigare då delarna inte var värda lika mycket. I
1983 års reglemente var kompositionen värd sju poäng och utförandet
tre poäng. Med komposition som största andelen av poängen hade
sammansättningen av programmet stor betydelse och man kan tänka
sig att hjälp från en duktig tränare då kunde ha stort inflytande på
poängen. Hur rättvist detta var utifrån gymnastens aspekt kan dock
ifrågasättas. Inte bara gymnastens kunskap och prestation spelade då
in, även betydelsen att ha en duktig tränare blev en viktig faktor. Med
den nya poängfördelningen med lika värde för de olika delarna i
programmet är förhoppningen att bedömningen ska bli mera rättvis.
Förhoppningen är också att det skall bli lättare för publiken att förstå
bedömningen.
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Övrigt

Protester

Möjligheten att lämna in protester i RG togs bort i och med 1993 års
reglemente. Det är dock fortfarande möjligt att lämna in en förfrågan
om man tycker att någonting inte gått rätt tillväga. En given poäng kan
dock aldrig ändras. Att inte ha möjligheten att protestera mot en
poäng, oavsett hur fel man tycker att poängen är, kan tyckas mycket
orättvist. Dock kan man tänka sig att det skulle bli en mer eller mindre
ohållbar situation om möjligheten att protestera mot poängen fanns
eftersom många troligtvis skulle utnyttja detta. Om det blev alltför
mycket protester och motiveringar till varför den gymnasten inte
skulle ha den poängen osv. skulle det leda till en situation där domar-
na i efterhand skulle vara tvungna att gå igenom och diskutera poäng-
en vilket skulle ta tid men inte med säkerhet leda till bättre bedöm-
ningar. Trots detta kan man förstås ifrågasätta frånvaron av möjlighe-
ten att överklaga en satt poäng. Kanske skulle det i vissa speciella fall
där domarna dömt väldigt olika, exempelvis när de värderat någon
svårighet totalt olika, vara bra om möjligheten att lämna in en protest
mot poängen fanns. Om så vore fallet skulle dock frågan bli; vad är ett
speciellt fall? Troligt är att det skulle uppstå diskussioner och defini-
tionsproblem kring detta. Andra saker än själva poängen kan man
dock protestera mot, exempelvis takhöjden och arrangörsmissar i stil
med att en gymnast kallas in för tidigt och därför måste vänta på att
domarna skall bli klara etc.

Positivt och negativt

Känslan för RG tycks vara mycket komplex hos de intervjuade. De
både älskar sporten samtidigt som många negativa känslor också
framkommer. Man älskar sporten, och vad den ger i självförtroende
och personlig utveckling och de möjligheter som den medför, att resa
och träffa nya kulturer och nya människor. Sporten ses som det bästa
som finns. Man förstår utifrån de sätt de uttrycker sig om sporten att
det finns en äkta passion för sporten. Av det som de inblandade
uppfattar som negativt kan ett flertal aspekter relateras till reliabilitets-
och validitetsproblem. Det pratas om domarproblem, att domarna
pratar ihop sig inför tävlingar, om domarbråk och man nämner orättvi-
sor och tjafs som anledning till att många gymnaster det senaste året
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har hoppat av landslaget i RG. Gymnasternas vikt och dess betydelse
för prestationen är en faktor som de intervjuade tycks ha en negativ
uppfattning om som kan ses som något som kan kopplas samman med
validitetsproblematiken.

Slutkommentar kring reliabilitet och validitet inom RG

Slutsatsen man kan dra utifrån intervjuerna samt genomgången av de
regelförändringar som skett är att man inom RG kontinuerligt arbetat
för att förbättra reliabiliteten och validiteten. För att uppnå en så hög
reliabilitet som möjligt har man inom RG försökt eliminera faktorer
som skulle kunna leda till att tillförlitligheten sänks. Ett detaljerat
bedömningssystem har utvecklats, domarsammansättningen har
förändrats så att domarna nu endast bedömer vissa delar i bedömning-
en och inte som tidigare, alla delar. Detta för att domarna skall fokuse-
ra sin bedömning på mindre antal faktorer och förhoppningsvis genom
detta göra bättre bedömningar. Även sammansättningen av domar-
grupperna och antalet domargrupper har förändrats.

I en bedömningsport som RG är kravet på hög validitet i bedömning-
arna en mycket central punkt, då idrottens kärna ligger just i bedöm-
ningsreglementets innehåll och vilka övningar som där prioriteras.
Nya riktlinjer har utarbetats allteftersom idrotten utvecklats och
svårigheter som tidigare hade ett visst värde har värderats om till ett
annat värde då nya svårigheter har tillkommit. Att förändringar
ständigt görs kring innehållet inom RG tyder på att validitetsdiskus-
sionerna ses som viktiga inom idrotten. Trots alla de förändringar som
har gjorts är dock de intervjuade inte helt överens med reglementet om
vad som skall bedömas och i några fall menar man även att de tidigare
reglementena mer speglade vad man tycker skall värderas inom
idrotten. Att validiteten förbättrats trots alla dessa regelförändringar
som gjorts är med andra ord inte helt självklart.

Att de intervjuade inte är helt överens med reglementet om att det som
nu bedöms verkligen är det som borde bedömas har mycket troligt
delvis med denna snabba utveckling av idrotten att göra. Kanske har
inte fokuseringen varit lika mycket på vad man verkligen vill att
gymnastiken skall innehålla, dvs, validitetsaspekten, som på att
utveckla regler som gör det möjligt att överhuvudtaget bedöma och
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särskilja gymnasterna. Tyngdpunkten på vad som är viktigt har delvis
förändrats och diskussioner kommer säkerligen att leda till nya
förändringar i framtiden.

 Sammanfattningsvis kan man dra den slutsatsen att de intervjuade
anser att tillförlitligheten i bedömningarna förbättrats i de olika
reglementena. Angående validiteten menar de intervjuade att det
fortfarande finns vissa brister. Det jobbas inom sporten mycket med
regler, som styr innehållet och vad det är som skall värderas osv. och
detta måste vara ett ständigt pågående arbete för att uppnå hög validi-
tet inom sporten.

Generaliserbarheten

Denna studie är gjord på RG och intervjuer har skett med inblandade i
denna sport. De resultat som erhållits i denna studie och de diskussio-
ner som förts utifrån dessa resultat kan dock diskuteras även i jämfö-
relse med andra idrotter. I följande stycken diskuteras generaliserbar-
heten av denna studie utifrån de två rubrikerna, generaliserbarhet inom
idrotten i sig samt generaliserbarhet gentemot andra idrotter.

Generaliserbarhet inom sporten

Med generaliserbarhet inom sporten avser jag huruvida de resultat,
problem och liknande som framkommit i denna studie kan vara av
värde och kan implementeras på RG i framtiden?

RG är en sport i ständig förändring vad gäller såväl bedömningsreg-
lementet som sporten i sig. Att förbättra bedömningarna och se till att
bedömningsreglementet följer med i sportens utveckling tycks vara en
ständigt pågående process. Diskussioner om subjektivitet, objektivitet,
rättvisa osv. är viktiga för sporten nu och kommer säkerligen att vara
det även i framtiden. De resultat och funderingar som kommit fram i
denna rapport ser jag därför som generaliserbara för sporten över tid.

Som kritik mot generaliserbarheten inom sporten bör dock nämnas att
alla intervjuer är gjorda med personer på elitnivå i Sverige. Kanske
skulle resultaten och funderingarna från de inblandade blivit annor-
lunda om det varit möjligt att intervjua personer även från andra
länder, exempelvis från de inom sporten dominerande östländerna.



73

Nämnas här skall dock att det både bland de intervjuade domarna och
tränarna finns personer som har vuxit upp i, tävlat för och också i
vissa fall tränat och dömt i dessa länder.

Generaliserbarhet gentemot andra sporter

Hur är det då med RG jämfört med andra sporter? Är det överhuvud-
taget relevant att jämföra RG med någon annan sport?

Många bedömningssporter har samma problematik vad gäller fram-
förallt relationen objektivitet/subjektivitet. Hur skall en bedömnings-
sport kunna uppfattas som rättvis och objektiv? Genom fler specifice-
rade regler tänker man sig att sporterna skall kunna bedömas mer
objektivt. Inte helt säkert är dock att detta hjälper sporten och dess
bedömningar då det finns viss risk att allt för mycket regler tar över-
hand och själva idén med sporten kommer i andra hand. Att studera
hur olika bedömningsidrotter löser sina problem är intressant och
kanske kan de olika lösningar som används i olika sporter hjälpa till
att utveckla andra sporter. Generaliserbarheten gentemot andra be-
dömningssporter torde därmed vara relativt god.

Generaliserbarheten gentemot sporter med helt andra bedömningssätt
är inte lika självklar men den finns där och det är viktigt. Själva
kärnan i problemet är huruvida idrotterna är rättvisa och huruvida man
mäter det man avser att mäta inom idrotten. Att ta upp diskussioner
kring detta i en idrott gör att även andra idrotter med helt annat
bedömningssätt kan ifrågasätta sina mätningar och eventuella bedöm-
ningar utifrån likartade frågeställningar. För alla idrotter är detta en
viktig diskussionsfråga. Är idrotten rättvis och vad innebär de mät-
ningar och bedömningar som görs inom dessa idrotter? Utifrån de
tankar om bedömningar som diskuterats i denna rapport kan även
andra idrotter med mätningsätt som tid, mål och liknande diskuteras.

Ny forskning

Att jämföra reliabilitets- och validitetsproblem samt varför och vilka
regeländringar som skett i de två bedömningssporterna, RG och
acroski, en annan bedömningssport jag tidigare studerat (Johansson,
1998), skulle vara intressant och jag planerar att sammanställa en
rapport som bl.a. diskuterar detta. Att titta närmare på mätningar och
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bedömningar inom andra idrotter, och kanske då främst idrotter som
mäts utifrån tid, längd etc., skulle också vara intressant. Är bedöm-
ningarna rättvisare då klockan och måttbandet är det som avgör vem
som vinner jämfört med om domarnas bedömningar avgör vem som
skall segra? Om det finns mät och bedömningsproblem även i sådana
"exakta" idrotter, vilka är i sådana fall dessa problem? Min förhopp-
ning är att detta ämne skall ses som intressant att diskutera inom
idrottsvärlden där, åtminstone på elitnivå, resultaten är kärnan i
idrotten. Innebörden i de mätningar och bedömningar som idrotter
vilar på, relativt den betydelse resultaten har, är utifrån mitt perspektiv
en viktig men alltför outforskad del inom idrotten.
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