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Abstract 

Title: ”Du ser inte ut som en hockeytjej!?” – En kvalitativ intervjustudie av kvinnliga 

ishockeyspelare 
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Background: Historically, female sports have been something strange and different from men's 

sports, and it has mainly been physical team sports that were considered most inappropriate for 

women to participate in because of its masculinized effects. Ice hockey is such a team sport that 

is described as tough and hard with much close contact, and it is still very male dominated 

today.  

Purpose: The purpose of this study is to investigate which notions and norms linked to gender 

that surround female ice hockey players within the masculine coded sport of ice hockey, and 

also how they handle and are affected by these.  

Method: This has been studied through qualitative method and through six semi-structured 

interviews with female ice hockey players who play or have played at a high level in Sweden.  

Result: In my result I can distinguish two beliefs linked to gender that surround female ice 

hockey players, those are that everyone is lesbian and masculine. The notion of the female ice 

hockey player as a lesbian and masculine can be described as a stereotyping. This stereotyping 

further strengthens the image of female ice hockey players as aberrant in relation to the 

normative men's hockey, but also in relation to normative femininity. When it comes to body 

and ideals, all informants agree that the normative and ideal female body is a slim but trained 

body, but also that it differs from the strong and muscular ice hockey body. 
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1. Inledning 

När idrotten gjorde sitt intåg i Sverige omkring 1900-talet var dess främsta syfte att fostra och 

skapa starka män. Det moderna och fredliga samhälle som Sverige utgjorde under denna tid 

måste fortsätta producera hårda, starka och manliga män och lösningen på det var idrott. Idrott 

i allmänhet men vissa idrotter i synnerhet har skapats av och för män och det är främst deras 

erfarenheter som värderas och räknas. Forskning visar att idrottens manligt färgade historik har 

format villkoren och normerna inom idrottens värld, och att kvinnor skulle engagera sig inom 

idrottens värld var inte aktuellt vid denna tidpunkt då det inte ansågs lämpligt med tanke på den 

hårda fysik och modiga karaktär som utvecklas genom idrotten. Kvinnan måste värna om sin 

kvinnlighet, bevara sina mjuka former och omvårdande karaktär. Då går det inte hålla på med 

idrott, och framför allt inte fysisk lagidrott då de främsta motargumenten för kvinnors idrottande 

handlade om medicinska, moraliska och estetiska skäl (Tolvhed 2015:11-12; Annerstedt 

1984:194).  

 

Med denna historik i åtanke, alla varningar och motargument som stått i vägen för kvinnors 

idrottande är det för mig konstigt, men fantastiskt, att kvinnor ägnar sig åt idrott 

överhuvudtaget. Deltagandet inom organiserad idrott i Sverige är å ena sidan mer jämt fördelat 

mellan män och kvinnor idag än under seklerna kring 1900-talet, men å andra sidan skiljer sig 

de strukturella förutsättningarna och villkoren för män och kvinnors idrottande fortfarande 

kraftigt åt och vissa idrotter är starkt manligt kodade. De idrotter som historiskt sett är mest 

förknippade med maskulinitet, aggressivitet och fysisk närkontakt, som till exempel ishockey, 

är också de idrotter som anses mest opassande för kvinnor att delta i (Tolvhed 2015:44). 

Ishockey är en idrott som domineras av män över hela världen och Sverige är inte ett undantag. 

I Sverige visas en skev könsfördelning där männen utgör 86% och kvinnorna blygsamma 14% 

av utövarna (Riksidrottsförbundet 2014). Ishockey är också en av de idrotterna i Sverige där 

jämställdheten mellan män och kvinnor rent lönemässigt är som störst, och förutom löner och 

andra förmåner ser förväntningarna på dam- och herrlagen väldigt olika ut. Ett exempel på att 

förväntningarna ser olika ut är att ishockeyklubben Leksands IF har som rutin att damlaget, som 

spelar i Sveriges högsta liga, ska städa läktarna efter herrarnas hemmamatcher, något som 

styrelseordföranden inte ser som särskilt problematiskt eller önskvärt att ändra på (SvD 2018). 

Ett annat exempel är när ishockeyklubben Modo hockey år 2016 fick ett generöst bidrag från 

kommunen på sex miljoner kronor för klubbens överlevnad. Men för att klubben skulle kunna 

ta del av detta ekonomiska bidrag var de tvungna att genomföra ett motkrav som kommunen 
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ställde, nämligen att öka jämställdheten mellan damer och herrar gällande bland annat 

utrustning, lokaler, träningstider och bemötande. Kommunen ansåg inte att klubben hanterat 

dessa frågor på ett jämställt sätt och vill se förändring. Det höll klubbens VD delvis med om, 

men menade att klubbens damlag är ett av Sveriges främsta och att de är den förening som har 

satsat mest tid och pengar på damhockeyn. Samtidigt vittnar en tidigare tränare om att 

damjuniorerna i klubben inte har tillgång till ett eget omklädningsrum, medan klubbens 

herrjuniorer har tillgång till tre, varav ett är till för ytterkläder. Klubbens VD avslutar med att 

säga ”Jag tycker att det blir fel att jämföra herr-, dam- och juniorlag på det viset. Det är olika 

serier med olika villkor” (Svt 2016).  

 

Ishockeyspelande damer och herrar idrottar på olika villkor, och det handlar inte bara om de 

ekonomiska. Regelverket inom ishockeyn innebär också olika villkor för damer och herrar. 

Damishockeyspelare tvingas till att ha galler, eller heltäckande ansiktsskydd på sina hjälmar till 

skillnad från herrarna som från 18 års ålder kan välja att spela med visir. Till skillnad från 

pojkar, killar och herrar får kvinnliga ishockeyspelare inte heller tacklas, så länge de inte åker 

i samma åkriktning vill säga (Svenska ishockeyförbundet 2014). Jag har tidigare spelat 

ishockey i både pojk- och damlag och har över 20 års personlig erfarenhet av idrotten. Att kallas 

lesbisk och pojkflicka trots att jag var en heterosexuell tjej med långt hår och ett sminkat ansikte 

var för mig märkligt men något jag struntade i och inte reflekterade särskilt mycket över, jag 

ville ju bara spela ishockey. Men nu har jag reflekterat, och med denna studie vill jag återvända 

till ishockeyns värld med en sociologisk blick och undersöka hur en som kvinnlig 

hockeyspelare påverkas av och hanterar de starkt manliga koder som omgärdar idrotten. Vilka 

föreställningar och fördomar finns om ishockeyspelande kvinnor? Och vilken roll spelar 

könsnormer som råder i dagens svenska samhälle? Jag anser att dessa frågor är intressanta, och 

att de inte har ställts i tillräckligt hög grad till kvinnliga ishockeyspelare i Sverige. I denna 

studie kommer jag att, utifrån ett queerperspektiv, undersöka dessa frågor och det har lett fram 

till följande syfte och frågeställningar; 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att, genom sex kvinnliga ishockeyspelares berättelser, undersöka 

vilka föreställningar och normer kopplat till genus som omgärdar kvinnliga ishockeyspelare 

inom den maskulint kodade idrotten ishockey, samt hur de hanterar och påverkas av dessa. 

Vidare har detta syfte lett fram till följande frågeställningar som jag ska besvara i denna studie; 

• Vilka föreställningar kopplat till genus upplever informanterna att det finns om 

kvinnliga ishockeyspelare? 

• Hur förhåller en sig som kvinnlig ishockeyspelare till de maskulina normer som 

råder inom idrotten?  

• Hur förhåller en sig som kvinnlig hockeyspelare till den normativa femininiteten 

som bestämmer hur en kvinna ”ska” vara? 

• Vilka tankar har kvinnliga ishockeyspelare kring kropp och ideal? 
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3. Tidigare forskning 

Nedan kommer jag att presentera en del av de tidigare studier som gjorts inom mitt valda 

ämnesområde, idrott och genus. Jag har valt ut tidigare studier som behandlar kvinnligt 

idrottande med fokus på genus, sexualitet, kropp och normativitet, och som jag anser är 

relevanta i relation till min egna studie. Kapitlet är organiserat i tre teman och avslutningsvis 

beskriver jag varför jag anser att min studie bör genomföras. 

3.1 Kvinnligt idrottande och villkoren för det 

Idrottens historia talar sitt tydliga språk, att idrott är något som främst män bör och ska ägna sig 

åt och det svenska riksidrottsförbundet var skeptiska till kvinnligt idrottande ända fram till 

1970-talet (Tolvhed 2015:14). Skepticismen till kvinnors idrottande syns även inom 

forskningen. Larsson (2003) har i en artikel sammanställt de senaste decenniernas forskning 

som rör kön, idrott och genus utifrån en svensk kontext. Kvinnors idrottande var under 1970- 

1980-talet nästintill obeforskat och det dröjde ända fram till 1989 innan den första studien som 

kartlade och problematiserade kvinnors och flickors villkor inom svensk idrott kom ut. Den 

studien utfördes av Olofsson (1989) i avhandlingen ”Har kvinnorna en sportslig chans?”. 

Olofsson har studerat svenska kvinnors idrottande, eller snarare villkoren som sätter ramarna 

för huruvida de kan utöva sin idrott, genom att studera den svenska idrottsrörelsen och 

blottlägga genussystemet som råder inom den. Resultaten visar att kvinnliga idrottare är 

underordnade männen och att det är männen som sätter villkoren för kvinnors idrottande. 

Olofssons studie menar jag är relevant i förhållande till min egen för att ishockey utgör en idrott 

som är kraftigt mansdominerad och i och med det även manligt kodad och präglad. Jag är 

intresserad av att vet hur kvinnliga ishockeyspelare ser på, men även förhåller sig till denna 

kodning och ideal. 

Att ishockey är en manligt kodad idrott kan synliggöras på många olika sätt. Karlsson (2016) 

har, genom en tematisk innehållsanalys, undersökt Svenska Ishockeyförbundets 

mediedistribution, närmare bestämt totalt åtta nummer av magasinet ”Hockey” som gavs ut 

under 2015. Syftet med denna studie var att belysa medias inflytande i skapandet av 

föreställningar om kropp och kön inom ishockeyn som kulturell praktik. Resultaten visar att 

tidningen ”Hockey” producerar samt reproducerar en normativ bild om kön och kroppar som 

bidrar till mäns hegemoniska position inom ishockeyn. Utifrån de kvinnliga ishockeyspelarnas 

frånvaro och de manliga spelarnas närvaro i de åtta numren av tidningen ”Hockey” kan det 

alltså konstateras att det Svenska Ishockeyförbundet bidrar till att ishockeyn fortfarande är en 
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manligt kodad idrott som uppfattas särskilt maskulin (Se även Robidoux 2001; Gee 2009; 

Koivula 1999).  

Stark (2010) har också studerat ishockey utifrån en svensk kontext. I avhandlingen 

”Folkhemmet på is – Ishockey, modernisering och nationell identitet i Sverige 1920-1972” 

beskriver och analyserar Stark ishockeyns, det vill säga herrhockeyns, framväxt i Sverige under 

1920-1972 talet. Damishockeyn nämns några gånger, bland annat i stycket där 

ishockeyförbundets 50-årsjubileum beskrivs. Jubileet ägde rum 1972 och i samband med det 

släpptes jubileumsskriften ”Pucken”, en 300 sidor lång skrift med bland annat historiska 

tillbakablickar och debattinlägg rörande ishockey. En sida innehåller en artikel som handlar om 

damishockeyn i Sverige, som vid den tiden har börjat startas upp i några delar av landet. I denna 

enda sida som berör damishockeyspelare, av den 300 långa skriften, passar även författaren till 

artikeln på att göra sig lustig över ”Ishockeyns amazoner”. Trots att det har gått 43 år mellan 

publiceringen av skriften ”Pucken” och tidningen ”Hockey” har det inte hänt så mycket när det 

kommer till hur dam- och den normativa herrhockeyn framställs i medier. Jag anser att dessa 

studier är relevanta i förhållande till min, då jag är intresserad av att veta vilka föreställningar 

som omgärdar kvinnliga hockeyspelare och hur de ser på dessa. Föreställningar, normer och 

”sanningar” skapas och befästs genom bland annat medier, och vittnar dessutom om den 

allmänna diskursen kring olika fenomen. Larsson (2001:15) beskriver att ”idrotten skapar 

självförståelse i förhållande till manlighet och kvinnlighet inte bara för de som deltar i idrotten. 

Idrotten i media bidrar också till skapandet av självförståelse”. 

3.2 Heteronormativ femininitet i och utanför lagidrott 

Lagidrottande kvinnor och män har studerats tidigare, inte minst fotbollsspelare (Rönnbäck 

2015:30). Andreasson (2007) har i sin avhandling ”Idrottens kön. Genus, kropp och sexualitet 

i lagidrottens vardag” undersökt hur genus, kropp och sexualitet konstrueras inom svenska 

lagsporter. Andreasson har studerat detta genom etnografisk metod där han har följt ett herrlag 

i handboll och ett damlag i fotboll. Genom observationer och intervjuer söker han en förståelse 

för hur femininitet och maskulinitet kan förstås i förhållande till lagsporter. Resultaten visar 

bland annat på att lagidrott skapas och konstrueras utifrån den hegemoniska manligheten, och 

att både dam- och herrlaget förhåller sig till och begripliggör sitt lagidrottande utifrån den. Att 

det lesbiska stigmat kring lagidrottande kvinnor har varit närvarande under en längre tid visar 

Blinde och Taub (1992) på i en tidig intervjustudie. De har studerat hur kvinnliga, idrottande 

studenter inom olika typer av idrotter förhåller sig till, hanterar och påverkas av den 
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stigmatiseringen som kommer med sitt idrottande. Dvs, stigmat av att inte vara en ”riktig” 

kvinna och att i många fall bli stämplad som lesbisk på grund av sin idrott. I resultatet visade 

det sig dels att kvinnor inom lagsporter som basket och landhockey i högre grad utsätts för att 

bli stämplade som lesbiska, till skillnad från de som är aktiva inom simning eller gymnastik. 

Intervjupersonerna tror att det beror på att det krävs mer fysisk styrka och innebär mer 

kroppskontakt, men även för att det är idrotter som främst förknippas med män. Detta 

resonemang, att idrotter som kräver mycket kroppskontakt förknippas med maskulinitet, medan 

idrotter som konståkning och gymnastik som betecknas estetiska förknippas med femininitet, 

skriver även Larsson om (2005:130-131).  

Det lesbiska stigma som omgärdar kvinnliga idrottare inom lagsport som Blinde och Taubs 

studie ovan visade på, visar även Andreassons. Samtliga damfotbollsspelare berättar att de 

någon gång under karriärens gång blivit ifrågasatt eller misstänkts för att vara lesbiska. 

Ovanstående studier behandlar förvisso inte kvinnliga ishockeyspelare, men kvinnliga idrottare 

inom olika lagsporter. Resonemanget angående kvinnligt lagidrottande och sexualitet anser jag 

blir intressant i förhållande till min studie eftersom den också behandlar sexualitet inom 

lagidrotten ishockey. 

Vidare har Jeanes (2011) i en kvalitativ studie undersökt unga fotbollstjejer och hur deltagandet 

i sporten påverkar konstruktionen av genus och identitet. Det visade sig att det var ”ok” för 

tjejer att spela fotboll, såvida de förhöll sig till de feminina ideal och normer som råder inom 

samhället. Det vill säga, det är viktigt att en som fotbollstjej ser feminin ut och har en smal 

kropp, men också att en inte är alltför fysisk och spelar för aggressivt och hårt. Vidare har 

Rönnbäck (2015) i sin avhandling ”Det är väl typiskt tjejer – om basket, kropp och feminitet” 

analyserat hur genus och femininitet skapas och förhandlas bland baskettjejer i åldern 15-18 år. 

Rönnbäck har studerat detta etnografiskt och utöver observationer har materialet även skapats 

genom intervjuer med spelare i laget. Den mest centrala poängen i Rönnbäcks avhandling är, 

som rubriken antyder: ”Det är väl typiskt tjejer”. De studerade baskettjejerna benämner 

nämligen sig själva och andra i laget som ”typiska tjejer”. Historiskt sett, men även idag, anses 

många gånger idrottstjejer som otypiska tjejer på grund av sitt idrottande, snarare än typiska, 

och detta på grund av att idrott är något som skapats av och för män. I Jeanes studie nämns inte 

om fotbollstjejerna benämner sig själva som ”typiska tjejer” men gemensamt för de båda 

studierna är att kropp och utseende blir ett centralt ämne när det kommer till att vara en 

(idrottande) tjej. Jag ser dessa studier som delvis relevanta för min studie då de liksom jag 

behandlar lagidrottande tjejer, genus, kropp och sexualitet. Mitt urval består dock av vuxna 
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kvinnliga ishockeyspelare och ishockey är en idrott som är än mer mansdominerad än både 

basket och fotboll. Men då jag är intresserad av och berör samma teman anser jag dem relevanta 

i förhållande till min studie. 

Att synen på kvinnligt och manligt idrottande ser olika ut, där män omgärdas av en bild som 

mer prestationsinriktade och individorienterade till skillnad från kvinnor, är något som blir 

tydligt i Larssons (2003) forskningsgenomgång ”Idrottens genus”. Att idrottande kvinnor 

skulle vara mindre prestations- och tävlingsinriktade än män och bry sig mer om gemenskapen 

än den egna förmågan skapar en problematisk bild av vad som uppfattas som manligt respektive 

kvinnligt inom tävlingsidrott. När en kvinnlig idrottare skördar framgångar och är 

prestationsinriktad går de över en osynlig, men tydlig gräns för vad som anses kvinnligt inom 

tävlingsidrott. Detta gränsöverskridande väcker inte sällan misstankar om sexuellt avvikande 

och homosexualitet. Larsson beskriver också att kvinnliga elitidrottare som bryter mot dessa 

traditionella könsnormer inte sällan framträder med ett sorts ”normalitetsalibi” som ska 

signalera att en är en normal kvinna, trots att en bryter mot vissa normer. Detta alibi kan tas i 

uttryck genom att bete sig ”kvinnligt” utanför tävlingsarenan, men också att ha ett ”kvinnligt” 

utseende och stå vid sidan av en manlig partner (Larsson 2003:9-10). I Antologin 

”Queersverige” beskriver även Larsson hur idrotten bidrar till skapandet av könsidentiteter och 

att heteronormativitet och heterosexualitet är de byggstenar som tävlingsidrott vilar på (Larsson 

2005:112). Jag anser att dessa studier är relevanta i förhållande till min, då en kvinnlig 

ishockeyspelare skulle kunna vara ett exempel på ett sådant gränsöverskridande.  

Vidare har Ambjörnsson (2004) i sin avhandling ”I en klass för sig – genus, klass och sexualitet 

bland gymnasietjejer” förvisso inte studerat idrottande tjejer, men gymnasietjejer, och hur 

femininitet och feminina genuspositioner konstrueras och skapas inom en heteronormativ 

ordning. Detta har studerats genom medföljande observation samt intervjuer och materialet har 

sedan analyserats utifrån ett queerteoretiskt ramverk. Jag anser att denna avhandling är relevant 

i förhållande till min studie då jag likt Ambjörnsson är intresserad av att undersöka hur 

femininitet skapas och förhandlas med utifrån ett queerteoretiskt perspektiv, fast inom den 

heteronormativa ishockeyvärlden.  

3.3 Kvinnliga ishockeyspelare – varken riktiga ishockeyspelare eller kvinnor? 

Enligt Tolvhed (2013) utgör idrott och fysisk aktivitet ett intressant empiriskt forskningsfält 

och hon beskriver att idrotten kan ses som en arena där kulturella förståelser av kön tas upp i 

ljuset, visas och utmanas. Tolvhed menar att idrott och fysisk aktivitet utgör ett fruktbart 
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forskningsfält för genusforskare och att det inte har utforskats tillräckligt. Jag är enig i Tolvheds 

resonemang och menar att idrottande kvinnor i allmänhet fortsatt bör och ska studeras men att 

kvinnliga ishockeyspelare i synnerhet inte har uppmärksammats eller studerats tillräckligt. När 

det gäller just ishockey har det inte gjorts särskilt många studier utifrån ett genusperspektiv. 

Några finns dock; exempelvis Theberge (1997) som har följt ett kvinnligt ishockeylag i Kanada 

som spelar på elitnivå med syfte att ta reda på hur ishockey som idrott konstrueras bland 

kvinnliga spelare i förhållande till den maskulina hegemoni som omgärdar idrotten. Resultaten 

visar på att många av spelarna beskriver sig själva som aggressiva och att de älskar det fysiska 

spelet. Att kvinnliga spelare inte får tacklas på samma sätt och lika hårt som manliga spelare 

anser vissa spelare som något bra och som minskar skaderisken, medan andra ser detta som 

problematiskt just för att ”tacklingar är en del av spelet” och att damishockey blir just 

damishockey och inte ishockey. I en senare intervjustudie av Theberge (2003) består deltagarna 

av tonårstjejer som spelar ishockey. Syftet med denna studie var att synliggöra relationen 

mellan genus, kroppen och utförandet av sporten. Resultaten visar, likt ovanstående studie, att 

tjejerna framhåller vikten av att få vara fysisk och spela aggressivt, det är något de njuter av 

och som ingjuter en känsla av oräddhet. Vidare beskriver tjejerna att skillnaderna mellan killar 

och tjejer inom ishockeyn, om killarnas överläge, snarare har att göra med att de har bättre 

förutsättningar för sitt idrottande än att det skulle handla om kropp och genus. Ovanstående 

studier har, i linje med min, studerat kvinnliga ishockeyspelare och främst fokuserat på själva 

utförandet, det fysiska spelet och kroppen i förhållande till de maskulina idel som råder. Jag vill 

bland annat, likt Theberge, också ta reda på hur en som kvinnlig hockeyspelare förhåller sig till 

och ser på de mansdominerade ideal och normer som omgärdar idrotten.   

DiCarlo (2016) och Gilenstam et al (2008) har även de studerat kvinnliga ishockeyspelare 

utifrån ett genusperspektiv, den förstnämnda utifrån en kanadensisk kontext och de senare 

utifrån en svensk. Studierna visar på liknande resultat där strukturella ojämlikheter beskrivs och 

till viss del accepteras, men även att en som kvinnlig ishockeyspelare inte uppfattar sig som en 

”vanlig tjej” utifrån de könsnormer som råder i samhället. DiCarlo (2016) har mer specifikt 

intresserat sig för kvinnliga hockeyspelare som har varit eller är aktiva inom ett herrlag. 

Gilenstam et al. (2008) presenterar i artikeln “Gender in ice hockey – women in a male 

territory” en kvalitativ intervjustudie som handlar om kvinnliga ishockeyspelare och om hur 

deras vardag på och utanför isen ser ut. Resultaten visar att intervjupersonerna upplever 

strukturella ojämlikheter, men trots det var de ganska nöjda med sin situation som kvinnlig 

ishockeyspelare. På ett individuellt plan berättade spelarna att de såg på sig själva som 
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annorlunda jämfört med andra kvinnor, och verkade dela den traditionella bild som finns av 

femininet och maskulinitet. Dessa studier är relevanta i förhållande till min, då jag också är 

intresserad av att veta hur en som kvinnlig hockeyspelare förhåller sig till rådande könsnormer. 

3.4 Sammanfattning och reflektioner av tidigare forskning 

Idrottande kvinnor och flickor har studerats på en rad olika sätt utifrån olika perspektiv, och det 

finns olika typer av studier som behandlar olika typer av idrotter och grupper, allt från unga 

baskettjejer till kvinnliga fotbollsspelare. Enligt min vetskap så är den senaste svenska studien 

som uppmärksammat kvinnliga ishockeyspelare utförd 2008, (Se Gilenstam et al. ovan) 

forskarna som har utfört den studien är verksamma inom fysiologi, idrottsmedicin och 

pedagogik. Det har alltså varken studerats utifrån ett sociologiskt- eller queerteoretiskt 

perspektiv, vilket jag avser att göra i föreliggande studie.  
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4. Metod 

Under denna rubrik redogör jag för, samt argumenterar för mitt val av metod. Jag redogör 

även för och för ett resonemang kring urval, avgränsning och access till fältet. Vidare för jag 

ett resonemang kring min förförståelse och roll som forskare. Avslutningsvis beskriver jag hur 

studien har genomförts i enlighet med etiska principer. 

4.1 Metodval 

I denna studie har jag valt att använda mig av kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer. Kvale och Brinkman (2014:17) menar att om en vill försöka förstå världen utifrån 

den studerade gruppens synvinkel är den kvalitativa forskningsintervjun att föredra för att på 

så sätt kan utveckla mening genom deras erfarenheter. Då syftet med denna studie är att ta reda 

på vilka genuskodade normer och föreställningar som omgärdar kvinnliga ishockeyspelare, 

men även hur de hanterar och påverkas av dem, blev valet av den kvalitativa intervjun självklar. 

Genom att låta informanterna prata relativt fritt utifrån sina erfarenheter och tankar menar jag 

att den kvalitativa intervjun är den metod som är mest lämpad för att uppnå mitt syfte. Ahrne 

och Svensson (2011:40) menar att den kvalitativa intervjuformen kan se olika ut och att det går 

att anpassa utifrån situationen.  

Jag har valt att utföra semistrukturerade intervjuer, och har inför dessa utformat en intervjuguide 

som innehåller vissa teman med tillhörande frågor. Den semistrukturerade intervjun innebär att 

en som intervjuare utgår från en intervjuguide med ett par teman och frågor, till skillnad från 

en mer strukturerad intervju som oftast innebär fler och mer detaljerade frågor. En intervjuguide 

kan ses som ett mer eller mindre genomarbetat manus som strukturerar intervjuns förlopp, och 

min någorlunda strukturerade intervjuguide fungerade som ett stöd och verktyg för att beröra 

vissa teman (Kvale & Brinkman 2014:172). Att frågorna i min intervjuguide var relativt öppna 

ledde till olika tolkningar och svar från informanterna, vilket också var min förhoppning från 

början. De olika tolkningarna och svaren från informanterna, friheten att svara som de vill 

utifrån sina tankar och erfarenheter, är just det jag anser är styrkan och motiveringen för att 

använda sig av en semistrukturerad intervjumetod.  

4.2 Urval 

Ahrne och Svensson (2011:42) menar att beroende på vilket syfte en har med sin studie, och 

vilka forskningsfrågor som ämnas att besvara är det avgörande vilka grupper som blir 

intressanta att intervjua. Då syftet med denna studie är att undersöka vilka genuskodade 
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föreställningar och normer som omgärdar kvinnliga ishockeyspelare har jag valt att intervjua 

kvinnliga elitishockeyspelare. Motivet till varför jag ville intervjua just vuxna kvinnliga 

ishockeyspelare som spelar eller har spelat på en hög nivå, och inte barn eller ungdomar, är för 

att idrotten utgör en stor och betydelsefull del av deras liv. Att vara elitishockeyspelare kräver 

både tid och engagemang, och alla mina informanter har varit aktiva under en stor del av deras 

liv. Därmed menar jag att de i större utsträckning kan berätta om hur det är att vara kvinnlig 

ishockeyspelare till skillnad från flickor, ungdomar eller de som endast sporadiskt varit aktiva 

inom idrotten.  

Min initiala tanke var att mitt urval skulle bestå av vuxna, kvinnliga ishockeyspelare från olika 

lag inom Sveriges högsta liga svenska damhockeyligan (SDHL) som är aktiva idag, men detta 

var något jag fick kompromissa med. Mitt urval utgör förvisso enbart vuxna ishockeyspelare 

som spelar eller har spelat hockey inom SDHL, men alla är inte aktiva idag inom serien. Två 

informanter spelar i en lägre division, medan två andra spelar i ett lag som inte spelar i någon 

serie alls. En informant har under detta år slutat med ishockey, medan en fortfarande är aktiv 

inom både SDHL och landslag.  

En kvinnlig elithockeyspelare kan till skillnad från en manlig elithockeyspelare idag inte livnära 

sig på sin idrott, vilket oftast innebär jobb vid sidan om samt ytterst lite fritid. Det var därmed 

svårt att få tag i tillräckligt många informanter som i dagsläget spelar i SDHL. De nuvarande 

SDHL-spelare jag fick kontakt med tyckte att min studie lät intressant och ville gärna ställa 

upp, men på grund av deras hektiska schema så var det svårt att hitta en passande tid för intervju. 

Men då syftet med denna studie är att undersöka vilka genuskodade normer och föreställningar 

som omgärdar kvinnliga ishockeyspelare, vilket alla mina informanter antingen är eller har 

varit, kom jag till slut fram till att denna kompromiss inte påverkar studiens syfte (ibid.). 

Mina informanter består av sex kvinnliga ishockeyspelare som är i 25-30 års åldern och alla har 

spelat ishockey i över 20 års tid. Det alla har gemensamt är att de har spelat i Sveriges högsta 

damishockeyliga SDHL och tränat och tävlat på elitnivå under många års tid. Majoriteten av 

informanterna har långvarig erfarenhet från både junior- och seniorlandslagsspel och har 

deltagit i både OS- och VM-sammanhang. En närmare beskrivning av mina informanter 

utelämnas då jag lovat dem anonymitet. I resultat och analysdelen kommer de att benämnas 

med fiktiva namn som jag har valt. Ett närmare resonemang kring anonymitet och 

konfidentialitet återfinns nedan under rubrik 4.5 ”Etiska överväganden”.  
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För att nå ut till informanter nyttjade jag mitt kontaktnät och kontaktade spelare direkt som jag 

vet spelar eller har spelat i SDHL. Då varken spelarnas mejl- eller telefonnummer finns listade 

på klubbarnas lagsidor på internet tog jag kontakt med dem via Facebook och 

messengerfunktionen. I det första meddelandet som jag skickade beskrev jag syftet med studien 

och redogjorde även för de etiska principerna (vilka jag kommer att presentera nedan under 

rubrik 4.5). Alla som jag kontaktade svarade, förr eller senare, och ville ställa upp. Alla ställde 

dock inte upp och vissa drog sig ur på grund av tidsbrist, men några gjorde det och tipsade mig 

dessutom vidare till andra informanter. Jag har därmed använt mig av ett så kallat 

bekvämlighetsurval kombinerat med ett snöbollsurval. Ett bekvämlighetsurval syftar till att 

forskaren väljer ut de informanter som ligger närmast till hands och som är villiga att ställa upp, 

medan ett snöbollsurval innebär att en redan intervjuad informant leder forskaren vidare till 

nästa (Denscombe 2014; Ahrne & Svensson 2011:43).  

Mitt mål var från början att intervjua sju personer, men på grund av att det var svårt att hitta 

tillräckligt många informanter som hade tid att ställa upp så nöjde jag mig med sex personer. 

Ahrne och Svensson (2011:44) menar att om en som forskare eller student intervjuar en eller 

ett par personer är det sällan tillräckligt, men att sex till åtta intervjuer från en särskild grupp 

ofta kan räcka för att materialet ska vara oberoende av enskilda individers personliga 

uppfattningar. Det är möjligt att fler intervjuer hade kunnat öka materialets representativitet, 

eller så hade ytterligare intervjuer inte bidragit till någon ny kunskap. Att på förhand veta hur 

många informanter som behövs är svårt, men efter sex genomförda intervjuer upplevde jag en 

mättnad i mitt material. Med mättnad menas att en som forskare eller student börjar känna igen 

svar och svarsmönster från tidigare intervjuer (ibid.). 

4.3 Förförståelse och access till fältet 

Gilje och Grimen (2007) menar att ingen möter världen förutsättningslöst, och de 

förutsättningar en har bestämmer vad som blir förståeligt respektive oförståeligt. 

”När vi närmar oss en text, ett visst beteende eller en bild som verkar oförståelig så 

är de alltid oförståeliga mot den bakgrund som vi själva tar med oss in i 

förståelseprocessen” (Gilje & Grimen 2007:179) 

Förutom språk och begrepp, trosuppfattningar och föreställningar är också personliga 

erfarenheter en viktig komponent som bidrar till en persons förförståelse (Gilje & Grimen 

2007:183). Min hockeykarriär startade vid sexårsåldern och till och från under tjugo års tid 

utgjorde ishockeyn en stor del av mitt liv. Jag har spelat med killar vid ung ålder, olika damlag 
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i SDHL samt i olika damlag på varierande nivå utanför Sveriges gränser. Jag har därmed en 

ganska stor förförståelse inför det jag har studerat i form av personliga erfarenheter, vilket jag 

i denna studie anser har varit till en fördel. Inte bara känner jag igen mig i vissa svar och 

upplevelser från informanterna, jag vet också vad som menas när de pratar om formella såväl 

som informella regler och seder. Jag vet vad det innebär att ”skjuta en slagg upp i nättaket” (när 

det skjuts ett slagskott högt upp i målet), jag vet vad ”en brunkig spelare” är (en tuff, och hård 

spelare som kan liknas vid en pansarvagn och bara kör) och jag vet hur det känns att gå till 

skolan eller jobbet dagen efter att ha kommit hem klockan fyra på morgonen efter en 

bortamatch. Jag har därmed en förståelse och kan placera dessa fenomen i de sammanhang och 

den kontext som de förekommer i (Gilje & Grimen 2007:185). Trots att det var svårt och 

tidskrävande att få kontakt med informanter, upplevde jag att min bakgrund som 

ishockeyspelare inom flera lag i SDHL var till en fördel i relation till att få tillträde till mitt 

aktuella forskningsfält och den potentiella grupp som ska undersökas. Då jag har ett rikt 

kontaktnät inom damishockeyvärlden underlättade det att få kontakt med informanter. Risken 

med att ha en stor förförståelse till sitt forskningsfält skulle dock kunna vara, enligt mig, att en 

som forskare eller student kan ta saker förgivet, färgas av sina erfarenheter och därmed missar 

att ställa viktiga frågor som en annan person med mindre personlig erfarenhet kanske skulle ha 

ställt. Detta är något som jag haft i åtanke under hela studiens gång och som jag resonerar mer 

kring under nedanstående rubrik.  

4.4 Genomförande 

När jag väl fått kontakt med mina informanter var det dags att bestämma en lämplig tid och 

plats för genomförandet av intervjun. För att mina informanter inte skulle känna sig stressade 

eller obekväma under intervjusituationen lät jag dem bestämma både tid och plats. En av 

intervjuerna genomfördes i informantens hem på informantens begäran. Intervjuer i en persons 

hemmamiljö kan upplevas som mer känsligt och mindre önskvärt, men då detta var 

informantens önskan fick det bli så. Intervjusituationen upplevdes inte som känslig, tvärtom 

upplevde jag informanten som lugn och bekväm. En annan intervju utfördes på ett café, på 

informantens begäran. En offentlig plats är ibland inte den bästa platsen att utföra en intervju, 

dels utifrån ett anonymitetsperspektiv men också beroende på ljudnivå och andra möjliga 

störningar (Ahrne & Svensson 2011:45). Stämningen på cafét var dock lugn och tyst, och 

informanten försäkrade mig om att hon kände sig bekväm. De fyra resterande intervjuerna 

utfördes via Facebooks videosamtalsfunktion, detta på grund av de stora geografiska avstånden 

mellan mig och mina informanter. Att genomföra intervjuer via telefon eller videosamtal är 



 

14 

 

tidsbesparande, men kräver lika mycket, om inte mer förberedning av intervjuaren jämfört med 

en intervju som utförs i ett fysiskt möte. Extra förberedelse krävs för att samtalen över telefon 

har en tendens att stanna av och bli mer formella till skillnad mot en intervjusituation som sker 

i ett fysiskt möte (Ahrne & Svensson 2011:46). Kroppen och fysiska egenskaper har stor 

betydelse i en intervjusituation och enligt uppskattningar förmedlas ungefär 90% av språket 

icke-verbalt (Kvale & Brinkmann 2014:132). Ett fysiskt möte är således, inom de kvalitativa 

metoderna och den kvalitativa forskningsintervjun, att föredra. Men med tanke på att jag och 

mina informanter kunde se varandra under intervjusituationen upplevde jag inte att dessa 

intervjuer blev varken mer eller mindre formella jämfört med de som utfördes i ett fysiskt möte. 

Alla intervjuer har, efter informanternas tillåtelse, spelats in och intervjuernas längd har varierat 

från 30 minuter till dryga timmen. 

Under intervjuernas gång har jag också förhållit mig till vissa, kanske självklara, men ändå 

tidlösa regler. För att hjälpa mina informanter att tala fritt har jag på ett tålmodigt, välvilligt och 

reflekterande sätt lyssnat, noga. För att få mina informanter att känna sig bekväma och för att 

minska möjlig oro eller rädsla har jag inte framhävt någon form av auktoritet eller använt mig 

av akademiska begrepp eller ordval. Under intervjun har jag inte pratat om mina personliga 

värderingar, gett råd eller moraliska tillrättavisningar. Jag har inte heller argumenterat eller 

”grälat” med mina informanter, utan bara talat när jag ställt frågor eller när jag vill få ett 

förtydligande om hur de menat för att försäkra mig om att inte det är mina egna antaganden 

(Ahrne & Svensson 2011:39). På grund av att jag har en bakgrund som ishockeyspelare och 

därmed en personlig relation till fältet ville jag inte att mina personliga erfarenheter eller 

värderingar skulle påverka intervjuerna på ett negativt sätt. Dessa till synes ”självklara” regler 

var därmed viktiga för mig att förhålla mig till, och något jag hade i åtanke under varje intervju.  

4.5 Etiska överväganden 

Creswell (2014:92) menar att etiska överväganden och dilemman är något en som forskare 

måste reflektera över och ta hänsyn till under hela forskningsprocessen. Detta har jag gjort 

genom att förhålla mig till de fyra etiska huvudkraven: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Vid min första mejlkontakt med mina informanter beskrev jag vem jag är och att jag skriver 

min kandidatuppsats i ämnet sociologi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vidare gav jag en kort 

beskrivning om vad studien handlar om, vad den innebär och varför jag är intresserad av att 

studera detta och dem. Jag har under hela arbetets gång informerat alla personer som ingår i 
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studien att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

Jag har också flertalet gånger informerat mina informanter att de gärna får ställa ytterligare 

frågor om studien om det skulle vara några oklarheter. Genom att informera deltagarna om 

syftet med studien och att deras medverkan är helt frivillig anser jag att jag uppfyllt 

Informationskravet. Det andra kravet, Samtyckeskravet, innebär att deltagarna som ingår i 

studien bestämmer över sin medverkan. I och med att jag enbart har intervjuat personer som är 

över 15 år har jag inte behövt inhämta samtycke från vårdnadshavare, men däremot har jag varit 

tydlig med att denna studie är helt frivillig och att en som deltagare har rätt att avbryta sin 

medverkan om en så vill. Att en som deltagare kan avsluta sin medverkan när som helst under 

processen och att det är frivilligt är något som jag varit tydlig med, inte bara vid första kontakt, 

utan även innan och efter intervjutillfället. Konfidentialitetskravet utgör det tredje kravet och 

innebär full anonymitet för alla personer som ingår i studien samt att alla uppgifter bevaras och 

hanteras på ett sätt så att deltagarna inte kan identifieras. Jag har uppfyllt detta krav genom att 

bland annat låta mina intervjupersoner välja plats för intervjun för att de ska känna sig så 

bekväma som möjligt. Jag har inte använt mig av deras riktiga namn, klubb eller geografiska 

position. Som nämnts tidigare i texten under rubrik 4.2, har jag tilldelat informanterna fiktiva 

namn, medan klubbar och städer har fått benämningen ”Stad x” eller ”klubblag x”. Det 

inspelade materialet från intervjuerna har under studiens gång förvarats på ett säkert ställe som 

endast jag haft tillgång till och sedan raderats när jag inte längre haft bruk för dem. Det fjärde 

och sista kravet är Nyttjandekravet som innebär att allt material och information som skapas 

under studiens gång endast kommer att nyttjas till det som jag har informerat om, det vill säga 

denna studie (ibid.).  

4.6 Transkribering och analysmetod 

När alla intervjuer genomförts har jag genom ett datorprogram transkriberat och skrivit ut alla 

intervjuer. Intervjuerna har transkriberats ordagrant, detta för att inte missa något som senare 

kan vara viktigt. För att inte missa viktiga aspekter av materialet, där informanterna tvekar eller 

försöker uttrycka något mellan raderna har jag inte utelämnat varken skratt, suckar, eller pauser 

under transkriberingen. Jag anser att just detta, dessa uttryck och känsloyttringar är en del av 

styrkan med den kvalitativa forskningsintervjun och som i allra högsta grad ska användas och 

inte utelämnas. Det jag däremot har utelämnat är dialektala ordval och förkortningar så som ”å” 

istället för och, detta för att texten ska bli mer läsvänlig och förståelig (Ahrne & Svensson 

2011:52-54). För mina informanters anonymitets skull har jag redan under transkriberingen 

använt mig av fiktiva namn och utelämnat klubbnamn och geografiska beskrivningar.  
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Det färdiga och transkriberade materialet utgör 70 sidor och den kortaste respektive längsta 

intervjun utgör sju respektive 18 sidor. Att transkribera materialet ordagrant var tidskrävande 

men nödvändigt, och fördelarna med en noggrann transkribering är många. Jag fick dels umgås 

och lära känna mitt material, men samtidigt som jag lyssnade och skrev, skrev jag även ned 

egna kommentarer i ett annat dokument. Transkriberingsarbetet fyllde alltså inte bara en 

praktisk funktion som resulterade i ord på papper, utan fyllde en viktig funktion inför 

kommande tolkning och analys av materialet (Ahrne & Svensson 2011:54). Efter att ha skrivit 

ut materialet, läst det om och om igen, markerat beröringspunkter men också och det som 

krockar, kunde jag urskilja fyra teman. Dessa fyra teman kommer att presenteras och analyseras 

under kommande resultat- och analysavsnitt. 

4.7 Trovärdighet och generaliserbarhet 

Då detta är en kvalitativ studie som saknar både siffror och tabeller, vilket i många fall kan 

signalera på trovärdighet för läsaren, måste en som forskare eller student använda sig av andra 

sätt för att visa på den kvalitativa studiens trovärdighet. Ett sätt är att arbeta med textens 

transparens, dess genomskinlighet, och att den går att kritisera och diskutera (Ahrne & 

Svensson 2011:27). Genom att ”ta läsaren i handen” och redovisa för hur processen har sett ut, 

och hur en som forskare eller student har tänkt, tvivlat och resonerat kring olika metodval kan 

öka textens trovärdighet och kvalitet. Att redovisa och blotta hela forskningsprocessen i texten 

har tidvis varit skrämmande då jag ibland har tvivlat på mina val, men jag anser att jag har 

lämnat en näst intill komplett bild av hur forskningsprocessen har sett ut.  

Ett annat sätt för att öka en kvalitativ studies trovärdighet är att en som forskare eller student 

kombinerar och använder sig utav flera metoder, olika typer av data eller teoretiska perspektiv. 

Genom att angripa det som ska undersökas från flera olika håll, kan en på så sätt få en mer 

”korrekt” eller ”sann” bild av det som studeras. Detta är något som jag i denna studie inte har 

förhållit mig till, utan enbart använt mig av den kvalitativa intervjun som metod. Att kombinera 

intervjuer och t ex observationer under en längre tid med ett damishockeylag hade kunnat vara 

en fruktbar kombination för en studie och möjligen ökat studiens trovärdighet (detta är något 

jag kommer att diskutera och resonera mer kring i min slutdiskussion). Att återkoppla till fältet 

och kontakta de informanter som har deltagit i studien är också ett sätt som kan bidra till 

studiens trovärdighet. Att informanterna kan dela med sig av sina synpunkter och tankar kring 

resultatet kan leda till nya data, men även en bidra till en nyansering av resultatet. Jag har 

meddelat alla informanter om att jag gärna skickar deras utskrivna intervjuer för att på så sätt 
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reda ut eventuella oklarheter eller misstolkningar, detta har dock ingen informant efterfrågat. 

Och med tanke på att jag har transkriberat intervjuerna ordagrant och inte utelämnat något 

minskar risken för felaktigheter och misstolkningar (Ahrne & Svensson 2011:27-28). 

Att kunna generalisera sina resultat syftar till att det kan säga något om en större population, 

eller en annan miljö än just den som studerats. Kvalitativa studier kritiseras ibland för den 

bristande generaliserbarheten, och kan inte arbeta på samma sätt med generaliseringar som 

inom de kvantitativa studierna. Men det innebär inte att generaliserbarheten inom kvalitativa 

studier inte är viktiga, eller att en som forskare eller student inte ska sträva efter att kunna 

generalisera. För att öka generaliserbarheten i min studie har jag hela tiden relaterat den till 

andra liknande studier inom samma område. Genom att jämföra sina resultat med andra 

liknande studier kan en som kvalitativ forskare eller student försiktigt börja närma sig en viss 

generaliserbarhet (Ahrne & Svensson 2011:28-29). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Jag kommer nedan att redogöra för mitt val av teoretiskt ramverk och de begrepp och 

modeller som jag ska använda mig av när jag tolkar och analyserar min empiri. 

5.1 Ishockey och den manliga normen 

Bara namnen på damernas respektive herrarnas högsta serie inom svensk ishockey blir en tydlig 

skiljelinje mellan de två. SHL (Svenska hockeyligan) som herrarnas serie betecknas behöver 

inte någon extra förklaring, det är bara ishockey. Medan damernas serie heter SDHL (Svenska 

damhockeyligan). Att damhockeyn blir något avvikande och att herrhockeyn är det normativa 

och riktiga blir redan här ganska tydligt. Att ishockeyn i Sverige är kraftigt mansdominerad 

idag och historiskt sett har format både ideal och normerna som omgärdar idrotten. Jag vill med 

min uppsats problematisera detta normativa och ”normala” och anser därmed att queerteorin, 

vars centrala syfte handlar om brottet mot normen, med dess begrepp och modeller blir ett 

givande teoretiskt ramverk att använda mig utav. Queerteorin växte fram under 1990-talet i 

USA som ett svar på en efterfrågan av en mer mångfasetterad och problematiserande dialog 

kring sexualitet, samhälle och identitet (Ambjörnsson 2016:33). Queerteorin ses inte som en 

entydig teoribildning utan den erbjuder snarare olika sätt att se på och analysera samhälle, kultur 

och identitet. Det som däremot är entydigt och gemensamt inom queerteorin är att den fokuserar 

och problematiserar det som anses vara normalt och avvikande samt att allt är socialt 

konstruerat, snarare än att det skulle finnas några universella sanningar (Ambjörnsson 2016:47). 

Som den tidigare forskningen visar på anses ishockey vara en manligt kodad idrott där mannen 

utgör normen och kvinnorna ses som avvikande i förhållande till den normativa herrhockeyn. 

Normer kan enbart existera och upprätthållas i relation till något annat, det vill säga det 

”onormala” och det avvikande. Detta innebär att normer knappast är stabila och oföränderliga, 

snarare tvärtom, och att genom olika typer av gränsöverskridanden kan det också urskiljas 

sprickor i det annars normala och förgivettagna (Ambjörnsson 2004:23-24). Att som kvinna 

ägna sig åt en så pass manligt kodad idrott som ishockey skulle kunna kallas ett normbrott eller 

ett gränsöverskridande, och vad som uppstår vid dessa normbrott kommer jag att analysera och 

presentera i min resultat- och analysdel. 
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5.2 Diskursen om damishockey 

Michel Foucault är en teoretiker som varit betydelsefull för queerteorins utveckling. Vissa 

forskare menar att språket utgör en avspegling av omvärlden, Foucault menar tvärtom. 

Nämligen att det är språket som skapar bilden av vad som är verkligt och meningsfullt i livet, 

och att det skapar identiteter och självuppfattningar. Språk är inte bara språk, språket är inte 

oskyldigt utan starkt förknippat med makt (Ambjörnsson 2016:41). Som tidigare forskning 

visat får inte damishockeyn lika mycket medialt utrymme som herrishockeyn (Karlsson 2016; 

Stark 2010). Detta skulle kunna ses som en bidragande faktor till diskursen som omgärdar 

kvinnliga ishockeyspelare, att damishockey är något avvikande i förhållande till den 

normativa herrishockeyn. Begreppet diskurs är ett centralt begrepp inom queerteorin och kan, 

i ett queerteoretiskt sammanhang, förstås som; 

”Ett specifikt sätt att tala om en viss händelse eller fenomen, det vill säga hur det 

representeras, förstås, avbildas och kategoriseras” (Berg & Wickman 2010:28) 

Diskurser fungerar, likt normer, reglerande och konstrueras bland annat genom medier, men 

också genom vetenskapliga-, politiska och andra offentliga sammanhang (Ambjörnsson 

2004:322). Diskurser, liksom normer, kan alltså förstås som en mängd regler som bestämmer 

vad som kan göras och sägas, respektive inte göras och sägas. Ett subjekt, t ex en kvinnlig 

ishockeyspelare, blir till genom diskurser som verkar i samhället (Rönnbäck 2015:75-76). Då 

jag i denna studie är intresserad av att undersöka vilka föreställningar som omgärdar kvinnliga 

ishockeyspelare menar jag att diskursbegreppet som analytiskt verktyg blir centralt att 

använda sig av. Genom att undersöka hur spelarna talar om sig själva, och hur de upplever att 

de tilltalas och beskrivs av andra kan en få en inblick i hur olika diskurser (föreställningar) 

reglerar och påverkar subjekt (kvinnliga ishockeyspelare) (ibid.).  

5.3 Maskulinitet, femininitet och ishockey 

Att vara kvinna, eller i alla fall att anses som en ”riktig” och ”normal” kvinna kommer med 

vissa krav och kulturella och sociala förväntningar. De flesta feministiska teoribildningar är 

idag överens om att det som anses manligt respektive kvinnligt kan härröras till kulturellt och 

socialt återskapande processer istället för naturliga biologiska skillnader. Att genus och 

sexualitet avgörs och bestäms utifrån biologiska förklaringar är också det en tanke som 

förkastats av de flesta feminister och queerteoretiker, men hur kan det förstås då? Inom 

queerteorin anses det att kategorierna man och kvinna inte kan förekomma eller bli begripliga 

överhuvudtaget utan en så kallad heterosexualiserad förståelseram. Denna förståelseram går 
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under beteckningen den heterosexuella matrisen, vilken utgör en teoretisk modell som belyser 

den heteronormativa genusordningen som råder i samhället, det vill säga att heterosexualiteten 

är det naturgivna och eftersträvansvärda. Den heterosexuella matrisen organiserar kroppar, 

genus och begär, där kvinnor (femininitet) och män (maskulinitet) separeras för att sedan föras 

samman genom det heterosexuella begäret (Ambjörnsson 2004:15-16). Detta innebär att för att 

framstå som en begriplig kvinna eller man så måste en kunna prestera rätt kopplingar mellan 

kropp, genus och begär. För att betraktas som kvinna måste du således ha en kropp som kan 

klassificeras som en kvinnokropp, men också tala och agera kvinnligt utifrån samhällets 

förväntningar, samt ge uttryck av rätt sorts begär, det vill säga det heterosexuella. Misslyckas 

en med detta och faller utanför ramen och såväl ordningen riskerar en att uppfattas som mindre 

begriplig, udda eller kanske till och med helt obegriplig (Ambjörnsson 2016:94-95).  

Språkvetaren och filosofen Judith Butler har till stor del både inspirerat och bidragit till 

queerteorins stomme, men även dess fortsatta utveckling. Butler har också kallat den kvinnliga 

idrottskroppen för queer och att den väcker frågor om ”kroppsliga naturligheter” (Tolvhed 

2015:25). Vidare beskriver Butler kvinnligt idrottande, och hur det strider mot rådande 

genusideal, som:  

”women's sports, which have the power to press the boundaries of gender ideals, 

not only take place at the cross-roads of conflicting ideals, but constitute one of the 

most dramatic ways in which those conflicts are staged and negotiated in the public 

sphere.” (Butler 1998;108)  

Då syftet med denna uppsats är att undersöka vilka genuskodade föreställningar som omgärdar 

kvinnliga ishockeyspelare, menar jag att den heterosexuella matrisen blir ett fruktbart verktyg 

att använda sig av för att kunna urskilja vad som anses vara socialt önskvärt och accepterat och 

vad som inte är det. Både när det kommer till beteende och agerande, men även när det kommer 

till kropp och sexualitet.  
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6. Resultat och analys 

Under denna rubrik kommer jag att presentera och redogöra för mina resultat och hur jag har 

analyserat detta genom mitt teoretiska ramverk samt tidigare forskning. Kapitlet är organiserat 

utifrån fyra teman. 

6.1 ”Som en b-version av herrhockey” 

Samtliga informanter beskriver att stödet de får av sin nära omgivning i förhållande till sitt 

ishockeyspelande är enbart positivt, att föräldrar och vänner är engagerade och stöttande. Alla 

informanter berättar också att de får väldigt många positiva kommentarer från allmänheten när 

de berättar om sitt idrottande, att de uppfattas som drivna och ambitiösa samt att det är coolt 

och häftigt, men också annorlunda. Clara beskriver exempelvis följande; 

”Det finns ju dom som inte bryr sig någonting och så finns det dom som är så här 

”men gud, wow! Det är ju ovanligt”. Eller som tycker att det är intressant och att 

det är annorlunda” (Clara) 

Något som är centralt inom queerteori är att betydelse alltid är beroende av en utpekad kontrast, 

t ex herrishockey/damishockey (Ambjörnsson 2016:40). Att kvinnligt idrottande är något som 

framställts som avvikande och, som Clara beskriver, annorlunda (till skillnad från mäns 

idrottande) är något som tidigare forskning visar på (Olofsson 1989; Larsson 2001). Den högsta 

ligan för damer benämns som svenska damhockeyligan till skillnad från herrarnas som enbart 

heter svenska hockeyligan. Också regelverket mellan damer och herrar skiljer sig inom 

ishockeyn, där herrarna tillåts ett mer hårdare spel. Att damishockeyn blir något avvikande, till 

skillnad från den normativa (herr)ishockeyn är också något som blir tydligt under mina 

intervjuer. Jag frågar samtliga informanter hur de tycker att en som kvinnlig ishockeyspelare 

påverkas av att idrotten är mansdominerad, samtliga informanter berättar då främst om de 

ojämnt fördelade resurserna som villkorar deras idrottande. Exempelvis berättar Annika och 

Maja följande;  

”Ja det har väl alltid varit att man har ju aldrig haft samma förutsättningar. Om man 

ska jämföra herrarnas a-lag och damernas a-lag så har vi ju aldrig haft tillgång till, 

eh, lika mycket lokaler, om man tänker typ omklädningsrum och förråd, gym och 

utrustning, träningstider. Eh, nu har det väl blivit bättre, det har det ju, men… Det 

är ju inte på samma nivå, ändå.” (Annika) 
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”Man kan ju bli förbannad ibland när man, när man ser hur herrspelarna lever. Att 

dom kör sina träningar och tar det lugnt däremellan och att det är mycket, mycket 

lättare att hålla sig pigg och så. Då kan man ju bli, man kan bli less då klockan sex 

på morgonen när man kliver upp, och när man har kommit hem klockan fyra från 

en bortamatch liksom. Och så ska man åka och jobba och så ska man träna på 

kvällen och det är bara… Det är bara jobbigt som fan.” (Maja) 

Jag frågar också hur de ser på regelverket, som är olika för damer och herrar inom ishockeyn. 

Då jag själv som aktiv ishockeyspelare har fått den frågan många gånger, förmodade jag att 

denna fråga möjligen skulle besvaras med en suck, vilket också hände. Samtliga informanter 

beskriver att just avsaknaden av tacklingar är en av de vanligaste sakerna allmänheten ställer 

frågor om, men också använder som argument för att damishockey inte är riktig ishockey. Clara 

och Annika berättar; 

”Då är det ju ofta det där med, med ”ja men det är som en b-version av herrhockey” 

och att ”ni får inte tacklas och ni får inte det här, och ni är för svaga för den här 

idrotten” och jag minns en gång så här, som någon bara ”ja jag förstår inte riktigt 

varför damhockey ska vara med i OS, alltså ni borde ju egentligen ha en egen liga, 

alltså typ som paralympics” (Clara) 

”Jag tror att, det är synd för att det är många som kanske inte är så insatta i 

damishockeyn. Det enda dom vet egentligen, det är typ att ”nej dom får inte tacklas” 

och det är ju som att det är något negativt bara. *suck*. Så det är ju synd för det blir 

ju lite att, ja vad ska man säga, att det drar ner damhockeyn redan där. Att man 

sätter det lägre än herrarna” (Annika) 

Clara och Annikas utsagor kan liknas med övriga informanters, där de beskriver att 

allmänhetens uppfattningar om damishockey handlar mycket om att den är avvikande från den 

”riktiga” och ”normala” (herr)ishockeyn. Clara beskriver även att det finns en föreställning 

bland allmänheten om att en som kvinna skulle vara för svag för att utöva en idrott som 

ishockey. Theberge (1997) som tidigare nämnts, och som har forskat om kvinnliga 

ishockeyspelare beskriver att myten och föreställningen om att kvinnor är ömtåliga och svaga 

är ett bestående arv från historien där kvinnors idrottande var begränsat och på andra villkor än 

herrarnas. Alla informanter beskriver att de olika regelverken för damer och herrar fyllde en 

viktig funktion för årtionden sen, på grund av att damishockeyn hade få utövare och där 

spelarnas ålder och fysik kunde variera kraftigt. Karin berättar; 
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”Men jag förstår ändå att dom kanske tog bort det (tacklingar för 

damishockeyspelare, min anm.) för typ, en herrans massa år sen, just på grund av 

att det var olika storlekar, olika ålder och sånt. Men idag skulle vi inte ha nåt 

problem med att tacklas!” (Karin) 

Samtliga informanter uttrycker en enighet om att spelarna som är aktiva inom den högsta 

damishockeyligan idag är så pass vältränade och jämna i relation till ålder och storlek, och att 

det skulle kunna införas tacklingar. I linje med tidigare forskning (Theberge 1997) råder det 

dock delade meningar om spelarna faktiskt vill införa tacklingar eller inte, då informanterna 

berättar om att själva spelet blir snabbare och bättre när det inte fokuseras lika mycket på det 

fysiska spelet. Dock är majoriteten av informanterna överens om att regelverket, oavsett om de 

anser att reglerna är bra eller dåliga, har en förminskande effekt på hur allmänheten ser på 

damhockey.  Att herrhockeyn utgör den normativa ishockeyn blir tydligt utifrån informanternas 

berättelser, då det alltid är den som damishockeyn jämförs med. Exempelvis berättar Clara 

följande; 

”Alltså om man bara skulle liksom tänka på det så är det inte en problematisk sak, 

att det är skillnad och så. Men, det är ju problematiskt i och med att skillnaderna 

betyder någonting, alltså det, det är typ, indirekt eller ganska direkt säger ju att 

herrhockeyn är ligan och så finns det en av-art av det, typ” (Clara)  

Att falla utanför normen som kvinnlig ishockeyspelare och att behöva stå ut med dessa negativa 

föreställningar från allmänheten upplever alla informanter som tråkigt, men uppger också att 

de som har koll och intresserade av damishockey ibland jämför damishockeyn med 

herrishockeyn, fast på ett bra sätt. Petra berättar följande; 

”Du kan ju fråga någon som är intresserad av damhockey på riktigt, och vad dom 

tänker när dom tänker på damhockey, då tänker dom säkert att ja det är bra 

passningar, det är bra spel, det är mindre fula knep och det är mindre fula smällar” 

(Petra) 

Så oavsett om diskursen kring kvinnliga ishockeyspelare och damishockey är positiv eller 

negativ så jämförs den alltid med den normativa herrishockeyn, vilken anses vara den 

eftersträvansvärda och ”riktiga” ishockeyn. Och den riktiga ishockeyn förknippas med män och 

maskulinitet, där tacklingar och hårt spela premieras. Så, för att som kvinnlig ishockeyspelare 

ska kunna ses som en ”riktig” ishockeyspelare förväntas ett maskulint agerande på isen i form 

av hårda tacklingar och ett tufft spel. Både diskursen som omgärdar kvinnliga ishockeyspelare 
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(att de är svaga och inte får tacklas) men också det formella regelverket skulle därmed kunna 

tolkas som begränsande för att damishockeyn ska kunna jämställas med den normativa 

(herr)ishockeyn.      

Att ishockeyn förknippas med män och tacklingar handlar inte enbart om det rent sportsliga och 

spelet. Det handlar också om femininitet, maskulinitet och skavet däremellan, vilket nästa tema 

kommer att handla om. 

6.2 Genustrubbel i sin renaste form 

Mina informanter är idag vuxna kvinnor men när de började spela ishockey var de barn. Under 

mina intervjuer frågade jag alla informanterna om hur inträdet till ishockeyn såg ut, varför de 

började spela och varför de blev kvar inom idrotten till vuxen ålder. Detta skulle vara en fråga 

för att ”mjuka upp” stämningen under intervjun och som jag inte trodde skulle ”ge” så mycket, 

men informanterna hade mycket intressant att berätta. När det kommer till inträdet till 

ishockeyn uppger majoriteten av informanterna liknande berättelser. Alla informanter började 

spela ishockey runt 6-8 års åldern och alla har som barn och under tonåren varit aktiva inom 

flertalet idrotter som fotboll, handboll, ridning och dans. Fyra av de sex beskriver att valet av 

ishockey var ”naturligt”, tack vare att de hade bröder och pappor som var aktiva inom den lokala 

ishockeyklubben. Flera berättade att; 

”Ehm, jag tror att det är, pappa spelade ju och min storebror! Så det var mer naturligt 

att jag bara följde med och så blev det så! *skrattar till* Ja…” (Ellen) 

Denna beskrivning, att inträdet till ishockeyn har varit naturligt är intressant, då flickors, tjejers 

och kvinnors idrottande historiskt inte har setts som särskilt naturligt, snarare onaturligt och 

onormalt. Och en av de idrotter som ansågs mest olämplig för kvinnor att delta i är, som tidigare 

nämnts, en sådan idrott som ishockey, en fysisk och tuff lagsport (Tolvhed 2015:44). Två av de 

informanterna som beskrivit inträdet som naturligt till följd av att ha manliga 

familjemedlemmar som spelat beskriver också att; 

”Jag var ganska grabbig redan innan jag började liksom… Eeh, så här ”typisk 

pojkflicka” liksom! Så någonstans så trivdes jag väldigt, väldigt bra i den miljön” 

(Maja) 

”Jag var ju liksom pojkflickig av mig och… Och jag gillade allt sånt där med sport 

och fart och fläkt och… Älskade ju hockey från första stund” (Petra) 
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Det här begreppet ”pojkflicka”, antingen att en beskriver sig själv som det i förhållande till sin 

idrott, eller att en av allmänheten uppfattas som ”grabbig” är något som nästan alla informanter 

beskriver, alla förutom en. Informanten som inte berättar om några sådana föreställningar från 

allmänheten och som inte heller beskriver sig själv som ”pojkflickig” är också den enda av de 

sex informanterna som enbart har spelat med flick- och damlag. De fem andra informanterna 

började spela i pojklag och gjorde det fram till tonåren, för att sedan börja spela i damlag. Hon 

berättar; 

”Fast jag vet inte om jag riktigt känt så, det där med pojkflicka. Nu spelade ju jag, 

under min uppväxt så spelade jag alltid i flicklag, så jag har väl aldrig känt av riktigt 

samma kontraster så… Faktiskt.” (Annika) 

I linje med tidigare forskning som berör kvinnliga ishockeyspelare så är begreppet ”pojkflicka” 

något som vissa både beskriver sig själva som när de ska förklara sitt ishockeyspelande, men 

också en beskrivning som de tillskrivs av andra i förhållande till sitt idrottande (Dicarlo 2016). 

Att pojkar och män alltid har och fortfarande utgör majoriteten av utövarna inom ishockeyn är 

ett faktum och detta faktum har också format och konstruerat de genuskodade normer och 

föreställningar som omgärdar idrotten och vilka som utför den. Annika beskriver att hon varken 

känner igen sig i beskrivningen som pojkflicka, eller att hon har beskrivits som det av andra. 

Hon berättar vidare att hon tror att det beror på att hon alltid har spelat med flick- och damlag 

under sin ishockeykarriär, till skillnad från många andra kvinnliga ishockeyspelare som har 

spelat med både pojkar och herrar, och därmed inte känt av samma ”kontraster”. Majoriteten 

av all idrott vilar på en könsuppdelning där män spelar med och mot män, och kvinnor med och 

mot kvinnor (Rönnbäck 2015:17). Att som tjej vara aktiv inom en så pass manligt kodad idrott 

som ishockeyn utgör, men att även också spela med pojkar skulle därmed kunna ses som ett 

dubbelt normbrott, det vill säga brott mot det som anses som det normala. Dessa normbrott 

begår inte Annika i lika hög grad, då hon spelar och har spelat med enbart flick- och damlag. 

Som tidigare forskning visat så har ishockeyn en så kallad ”manlighetsstämpling”, och denna 

stämpling verkar leda till förvirrade föreställningar från allmänheten när det kommer till 

kvinnliga hockeyspelare (Robidoux 2001; Gee 2009). Andreasson (2007) som tidigare nämnts 

och som har forskat om kvinnliga fotbollsspelare, skriver att alla kvinnor i det fotbollslag som 

han studerade beskrev sig själva som pojkflickor. Andreasson menar vidare att användningen 

av begreppet pojkflicka innebär att; 
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”Maskulinitetens koppling till och förening med idrotten internaliserats och 

naturaliserats. Pojkflickestatusen har inte eftersträvats utan närmast följts 

automatiskt med kvinnornas praktiker på fotbollsplanen” (Andreasson 2007:166) 

Att Annika inte beskriver sig själv som pojkflicka i förhållande till sitt ishockeyspelande, och 

därmed inte internaliserar den pojknorm vilken ishockeyn innehar, skulle också kunna tolkas 

som att hon utmanar denna naturaliserade norm. Det vill säga, en kan vara tjej/kvinna och 

ishockeyspelare samtidigt. 

Vidare på frågan om vilka föreställningar mina informanter tror att det finns om kvinnliga 

ishockeyspelare får jag till svar; 

”Jag tror att man har en ganska så här, förutfattad bild av hur en kvinnlig 

hockeyspelare ser ut, eller vad man ska ha för intressen och så där, och man tänker 

nog att det… Man tänker nog inte på, man tänker nog inte på en sån här flickig, 

flickig person. Utan mer som att… ”Pojkflicka”, man vet inte, ”Är det en man, är 

det en kvinna?” Alltså, lite så där.” (Clara) 

”Ja men alltså säger någon att ”ja men hon är ju en pojkflicka, det är därför hon ser 

ut så där” Förstår du? Det är verkligen som att det är en förklaring till varför man 

väljer att klä sig som man klär sig eller varför man väljer att göra som man gör, eller 

varför man väljer att hålla på med någon idrott. Det är ganska konstigt egentligen, 

för det är inte bara att man får vara den man är då, utan man måste verkligen sätta 

en stämpel på det, och det tycker jag gäller generellt, oavsett vad det är får 

någonting” (Maja) 

”Jag tror att det är mycket, man tänker mycket att nej men man är gay och att man 

ser nästan ut som en kille och att man nästan är som en kille! Bara för att man spelar, 

bara för att det är en killsport” (Ellen) 

Clara, Maja och Ellen beskriver alltså att några av de föreställningarna som omgärdar kvinnliga 

ishockeyspelare är att en ska vara som en kille, se ut som en kille, men även att en förväntas 

vara homosexuell (vilket jag kommer att ta upp under rubrik 6.4). Och som Maja berättar, att 

”man inte bara får vara den man är, utan det måste sättas en stämpel på det”. Men att uppfattas 

som maskulin behöver inte alltid innebära något negativt, i alla fall inte när det kommer till 

sättet att vara. I linje med tidigare forskning (Andreasson 2007) berättar flera av informanterna 
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att vissa maskulina egenskaper som de tillskrivs är positiva, och att en ibland gynnas av det. 

Exempelvis beskriver Clara och Petra följande; 

  ”Man vet att det inte är helt enkelt (att vara kvinnlig ishockeyspelare, min anm.) 

så man kanske tänker att man har skinn på näsan” (Clara) 

Petra beskriver att det finns föreställningar om att kvinnliga ishockeyspelare är tuffa, hårda och 

kaxiga och inte så jättebehändiga. Dessa föreställningar tycker hon delvis stämmer och berättar; 

”Det är ju jättebra att vi är så. Jag tror att vi, jag och alla som jag har spelat med, 

alla med en viss procents bortfall såklart, att vi klarar oss väldigt bra. Vi är inte såna 

som, det är ingen som sätter sig på oss! För vi är inte så behändiga, vi vet liksom 

vart vi står och vi vet att vi kan och att vi är starka liksom” (Petra) 

Men trots att genus ständigt görs i relation till, och av alla individer så innebär inte det att vem 

som helst kan göra vad som helst, i alla fall inte om en vill uppfattas som begriplig. Att 

informanterna beskriver att de upplever att det finns föreställningar bland allmänheten att de 

skulle vara manliga (maskulina) och som killar, eller en hybrid – pojkflicka, skulle kunna 

förklaras genom den heterosexuella matrisen. Den heterosexuella matrisen organiserar två 

motstående kön (Man och kvinna) som begär varandra, och som vidare är de enda rimliga och 

begripliga identiteterna (Ambjörnsson 2016:94). Men det här begäret, att män och kvinnor ska 

åtrå varandra i heterosexuella relationer, räcker inte för att kunna framstå som begriplig. I linje 

med tidigare forskning (Gilenstam et al. 2008) om kvinnliga ishockeyspelare berättar några av 

informanterna att de knappt blir betrodda av allmänheten när de berättar att de spelar hockey, 

på grund av deras utseende. De berättar; 

”Dom tror mig inte. Så frågar jag oftast, varför det? ”Du ser inte ut så”, man bara, 

nähä..? Och hur ska en hockeyspelartjej se ut? Dom har ju sin bild att det är, nej 

men att det är ju såna som är korthåriga och som nästan har ett killansikte liksom” 

(Ellen) 

”Ja men det var ju mycket när man var yngre typ ”Ah! Spelar du hockey? Du är ju 

snygg” typ som att man inte kunde va, eller typ att man inte kunde gå i klackskor 

för att man spelade hockey” (Karin) 

”En klassisk mening, ”Jaha, men du ser inte ut som en hockeytjej!?” och då undrar 

man ju verkligen, vad är hockeytjejen för tjej?” (Clara) 
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Det räcker helt enkelt inte med att som kvinna begära män och leva i heterosexuella relationer, 

eller att ha en kvinnokropp med bröst och vagina och se ut som en kvinna för att räknas som en 

”riktig” och begriplig kvinna. Utöver det måste en, för att passa in i ordningen, även iscensätta 

femininitet genom att tala och agera på ett visst sätt. På ett sådant sätt som skiljer sig från 

motpolen mannen, som i sin tur förväntas iscensätta maskulinitet (Ambjörnsson 2016:94-95). 

Att som kvinna vara aktiv inom en så pass manligt kodad idrott som ishockey går inte hand i 

hand med att iscensätta femininitet, i alla fall inte på rätt sätt, vilket skulle kunna vara en 

förklaring till varför dessa föreställningar om damhockeyspelare finns. Det dilemmat som 

verkar uppstå är att vissa av de kvinnliga ishockeyspelarna inte blir betrodda att vara 

ishockeyspelare på grund av deras utseende (femininitet) medan andra informanter beskriver 

det motsatta, att de åtminstone när de var yngre, inte sågs som riktiga tjejer på grund av att de 

är ishockeyspelare och ansågs vara grabbiga (maskulina).  

Utifrån informanternas utsagor blir det tydligt att den kvinnliga ishockeyspelaren förväntas vara 

maskulin eller pojkflickig till följd av sitt idrottande. Något annat som å ena sidan inte var lika 

tydligt och som bara en informant berättade om, men som jag å andra sidan finner väldigt 

intressant handlar om föreställningarna kring den kvinnliga ishockeyspelaren och moderskapet. 

Tolvhed (2015:44-45) som har forskat om idrottens historia utifrån ett genusperspektiv 

beskriver att det inte enbart var idrottens maskuliniserade och kroppsliga effekter som har 

fungerat som ett motargument gentemot kvinnors idrottande under 1900-talet. Att kvinnor 

skulle vägra gifta sig och sluta ta hand om de traditionella omsorgsuppgifterna i hemmet 

utgjorde också en stark oro. En av informanterna berättar om allmänhetens fördomar kopplade 

till just det och att hon som kvinna, ishockeyspelare och mamma har andra förväntningar på sig 

än vad hennes ishockeyspelande bror har. Ellen berättar;  

”När jag skulle fortsätta (spela ishockey, min anm.) efter mitt första barn så var det 

mer så här ”men gud, hur ska du ha tid med det? Vem tar hand om barnet och hur 

ska det gå till!?” Jaaa, barnet har en pappa..? Som också kan ta hand om barnet 

liksom” (Ellen) 

Att Ellen skulle sluta spela ishockey i samband med att hon fött sitt första barn såg allmänheten 

som en självklarhet och efter att hon hade fött sin andra barn berättar hon att;  

”Men sen fick jag ju mitt andra barn och då var det ju ”Nej men NU tror jag väl att 

du lägger skridskorna på hyllan va?” Nej, fast varför det!? ”Ja men hur ska du hinna 
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med familjen liksom!?” Ja, fast jag har en bror som har fyra barn, och han spelar 

hockey. Varför kan inte jag spela hockey, om han kan?” 

Ellen beskriver alltså att förväntningarna på henne som ishockeyspelande kvinna och mamma 

skiljer sig åt jämfört med vad som förväntades av hennes ishockeyspelande bror och 

fyrabarnspappa. Att Ellen är ishockeyspelare och förälder samtidigt verkar vara två saker som 

är svåra att förena av allmänheten, svårt för att hon är kvinna och förväntas agera och handla 

utefter det.    

Att en som kvinnlig ishockeyspelare uppfattas som maskulin, och att en därmed inte iscensätter 

femininitet på ”rätt sätt” har också att göra med kropp och utseende, vilket nästa tema kommer 

att handla om.  

6.3 Hockeykroppen vs. Idealkroppen 

När jag frågar informanterna om vilka som är de viktigaste egenskaperna för en 

ishockeyspelare, oavsett om en är man eller kvinna, svarar de bland annat att det är viktigt att 

vara fysiskt stark, tuff, uthållig och explosiv. De framhåller även vikten av disciplin och 

träningsvilja. När informanterna var som mest aktiva tränade de 10-12 pass i veckan både på 

och utanför isen. Träningen beskrivs som tung, vilket i sin tur leder till stora muskler, muskler 

som formar kroppen på ett visst sätt. Tidigare forskning om kvinnliga ishockeyspelare visar på 

att de spelare som beskrevs som manliga, eller som ”butch”, är också de spelare som är mest 

välbyggda och muskulösa, men också de som är mest framgångsrika inom idrotten (DiCarlo 

2015). När jag frågar informanterna om hur de skulle beskriva den ideala kvinnokropp som 

premieras i medier och i samhället i stort så svarar samtliga att det är en kropp som är smal, 

men ändå vältränad. Maja och Annika beskriver följande; 

”Ja som det ska se ut idag så då är det ju klart att du ska ha, du ska vara vältränad, 

du ska ändå ha en smal midja och du ska ha en rumpa till den midjan och du ska ha 

bröst till den kroppen liksom. Och gärna ha lite muskler, men inte för mycket 

liksom” (Maja) 

”Men idealet är väl, nu är det så mycket typ influencers och allt sånt där, så mycket 

utåt visas väl att man ska vara smal och… Upp-piffad och, men sen tycker jag, som 

jag sa, det kommer ju mer och mer träningsideal, att du ska vara vältränad och… 

Och se vältränad ut i alla fall” (Annika) 
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Så den ideala kvinnokroppen utanför ishockeyn, och som premieras utav samhället beskrivs 

alltså som vältränad, men smal, och som muskulös, men inte för muskulös. Detta resonemang 

liknar det som har diskuterats inom tidigare forskning. Att det, som kvinna, inte anses vara 

kulturellt önskvärt med stora muskler för att det bryter mot normerna för vad som anses 

feminint och höra samman med den ideala kvinnokroppen (Andreasson 2007:185; Rönnbäck 

2015;109). Samtliga av informanterna delar alltså uppfattningen om hur den ideala 

kvinnokroppen ska vara och hur den framställs, samtliga informanter delar även uppfattningen 

om att det idealet skiljer sig från den ideala ishockeykroppen. Annika och Clara berättar; 

”Jaa... *paus* det är väl en starkare och mer muskulös kropp kanske, 

hockeykroppen. Att… Ja man tränar mer och det är mer bygga muskler och det klart 

man, dom flesta är väl mer muskulösa kanske. Än om man tänker på det andra 

idealet. Det är ju kanske inte lika… *paus* muskulös bild på den kroppen” (Annika) 

”Alltså man har inte kört långdistanslöpning utan det är mer tunga vikter och att 

kroppen har blivit på ett sätt då. Eh, men, så å ena sidan så hade man väl normkropp 

för att man var vältränad, å andra sidan så tror jag inte riktigt att det var ”rätt typ” 

av vältränad helt fullt så. Men det klart, det är ju bättre att vara vältränad än att vara 

otränad, såklart. Eller så.” (Clara)   

Att de två idealen skiljer sig åt upplever dock majoriteten av informanterna inte som något 

problematiskt, i alla fall inte i dagsläget. De flesta uppger att de aldrig problematiserat att deras 

ishockeykroppar skulle skilja sig gentemot samhällets ideala kvinnokropp, och att det skulle 

vara något dåligt eller jobbigt. Utan snarare att de gillar sina starka kroppar med stora ben, som 

de erhållit tack vare ishockeyn. Clara berättar att hon aldrig sett att det finns ett värde i att vara 

smal, utan snarare att det är ”najs” att ha stora ben, för det innebär att du är stark. Hon beskriver 

vidare att hon sett kroppen mer som ett verktyg snarare än ett objekt, samt att; 

”När jag började plugga på universitetet och träffade folk som, mer folk som var, 

som stod utanför (utanför ishockeyn, min anm.), så insåg jag att folk 

problematiserar sin kropp mycket mer och att det är väldigt mycket ytligt. Så här 

att, eh, ”ja men hur ser mina armar ut i den här vinkeln?” Alltså såna där saker som 

jag på riktigt aldrig har tänkt på! Och det tror jag att jag, att man har förskonats 

mycket från såna saker, och det tror jag beror på… Eller är tack vare hockeyn. Jag 

har varit i såna sammanhang där man, eh… Inte är ytlig på det viset” (Clara) 

Petra resonerar likt Clara; 
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”Den ideala kvinnokroppen enligt mig, den har inte smala ben! Sen får man ha 

smala ben om man vill! Men det jag eftersträvar är inte att vara en grym 

hockeyspelare med smala ben, jag vill ha typ muskulösa vader som utmärker sig 

när jag har jeans och jag vill ha muskulösa lår och en muskulös rumpa liksom! Jag 

vill inte ha en platt stjärt och smala ben. Eh, jag vill ha muskulösa armar liksom och 

ja, hela kroppen liksom! Jag tycker att det ser sunt och bra ut” 

Denna beskrivning, att informanterna tack vare sin idrott snarare än på grund av den, har den 

kropp de har och att de dessutom gillar den, delas även av Annika och Maja. Två av 

informanterna har dock andra upplevelser när det kommer till kropp och ideal, närmare bestämt 

ishockeykroppen och den normativa kvinnokroppen. Karin och Ellen berättar; 

  ”Det var väldigt så här, splittrat. Typ, ja men gud jag vill inte ens träna för då får 

jag muskler typ, när jag var yngre så skulle man ju typ vara så himla slank och fin, 

så kunde jag bara, nej men gud då kommer jag ju se, liksom manligare ut. Det tyckte 

jag var lite jobbigt, det där. Så jag var som lite tudelad så här, vad är viktigast, bli 

en bra hockeyspelare eller vara snygg? Det var kanske det man brottades med 

kanske när man var yngre” (Karin) 

”Jag vet att jag alltid sa till min mamma, ”varför kunde du inte ha satt mig på dans 

eller nåt, så hade jag kunnat få den där fina kroppen!? *skrattar till* Det blir ju att, 

när man åker skridskor man får mer rumpa och mer lår! Ehm, så är det ju. Och sen 

tränar man på ett vis där man vill få muskler på dom ställena som gynnar hockeyn 

liksom! Man tänker inte på att jag ska ha en fin kropp och var fin liksom, det gjorde 

inte jag i alla fall!” (Ellen) 

Karin och Ellen beskriver, till skillnad från de andra informanterna, ett mer splittrat 

förhållningssätt och missnöje gentemot den muskulösa och ”manliga” ishockeykroppen. Detta 

splittrade resonemang kring kropp och muskler och att det främst var något som upplevdes som 

kritiskt i yngre ålder beskrivs också i tidigare forskning (Rönnbäck 2015). Min tolkning utifrån 

Karin och Ellens beskrivning om kroppen så är ordet fin något som är starkt förknippat med att 

ha en slank och feminin kropp. Ishockeykroppen beskrivs snarare som det motsatta, som 

muskulös och maskulin. Och att de två olika idealen blir svåra att förena blir extra tydligt utifrån 

hur Karin beskriver ovan, ”vad är viktigast, bli en bra hockeyspelare (vara muskulös och 

uppfattas som maskulin) eller vara snygg (inte lika muskulös och mer feminin)?”. Detta 

missnöje gentemot kroppsform och utseende utgör, enligt Ambjörnsson, ”den kritiska diskursen 



 

32 

 

om kvinnokroppen”. Genom att, som Karin och Ellen gör ovan, uttrycka missnöje gentemot sin 

kropp och sitt utseende förvandlas till något normalt och blir näst intill en definition på vad det 

innebär att vara tjej (Ambjörnsson 2004:178). Karin, som fortfarande är aktiv inom både SDHL 

och landslag, beskriver att dessa tankar och känslor var något som hon brottades med i tonåren 

men inte nu. Idag, till skillnad från då, beskriver hon sin kropp som hennes verktyg för att 

lyckas. Ellen däremot som också fortfarande spelar men på en lägre nivå idag, menar att hennes 

ishockeyspelande, eller snarare de maskulina föreställningarna som omgärdar det, har påverkat 

hur hon förhåller sig till sin kropp och utseende idag. Hon berättar; 

”Jag tror att det har gjort att jag är som jag är idag! Jag är ju väldigt noga med mina 

feminina, alltså med mitt utseende t ex, jag är väldigt… Måste vara på ett visst vis, 

är väldigt noga med hur jag ser ut liksom. Och det tror jag har mycket med det att 

göra… Och det är samma när jag är på isen! Jag har alltid varit så där att, nej men 

jag måste ha långt hår så att man ser liksom, ja men att jag har det här långa blonda 

håret t ex.” (Ellen)  

Att Ellen är och har varit väldigt noga med sitt utseende, att se feminin ut och ha långt hår, 

skulle kunna liknas vid det normalitetsalibi som Larsson (2003) beskriver. Nämligen att en som 

idrottskvinna signalerar, genom ett feminint och kvinnligt utseende, att ”jag är en normal 

kvinna, trots mitt idrottande”. Att det långa blonda håret spelar en roll i Ellens 

femininitetsskapande blir också tydligt, och just håret på huvudet är något som Ambjörnsson 

menar utgör en ”central markör i det heterosexuella spelet” (2004:143). Det vill säga, att som 

tjej ha ett långt och tjockt hår är något som premieras och beundras av både killar och tjejer, 

medan de som avviker från normen beskrivs som både heterosexuellt oattraktiva och 

okvinnliga. Att håret spelar en central roll bland idrottande tjejer visas även i Rönnbäcks 

avhandling om baskettjejer. Att fixa och gör håret fint ingår i, enligt Rönnbäck, baskettjejernas 

femininitetsskapande process (Rönnbäck 2015:337). Ellens femininitetsskapande i form av att 

ha långt hår och ett kvinnligt utseende skulle också kunna liknas vid ett försök att framstå som 

en begriplig och normal kvinna genom att visa upp ”rätt” sorts kropp och utseende i förhållande 

till sin biologiska könstillhörighet (Ambjörnsson 2016:95).  

Som tidigare nämnts uppger dock inte majoriteten av informanterna något missnöje gentemot 

sina (ishockey)kroppar och sitt utseende, snarare tvärtom, och behärskar därmed inte den 

kritiska diskursen om kvinnokroppen. Detta, att en som (ishockeyspelande) kvinna tänker och 

pratar positivt om den muskulösa och starka kroppen, tolkar jag som ett sätt att undergräva och 

underminera de normer som är kopplade till kropp, och vad som är feminint och maskulint 
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(Ambjörnsson 2004:23-24). Trots att Petra, som tidigare nämnts, premierar den muskulösa 

ishockeykroppen tror hon dock att den generella uppfattningen bland allmänheten är att det är 

coolare om en är en snygg tjejig tjej (feminin) som är grym på hockey, till skillnad mot en 

”killtjejs-tjej” (maskulin) som är bra på hockey. Hon berättar också om att tidigare såg de flesta 

hockeytjejer ut som killar med kepsen bakochfram och loose fit jeans, men att det idag inte är 

så. Hon menar att dagens kvinnliga ishockeyspelare är mer feminina till kropp och utseende till 

skillnad från då och berättar följande; 

 ”Att man behöver förstärka dom där sidorna (feminina sidorna, min anm.) utanför 

just för att visa att jag är minsann båda grejerna, och lite typ att jag är… Jag är en 

heterosexuell, vanlig tjej” (Petra) 

Även Ellen beskriver, likt Petra, att det premieras av allmänheten att som tjej faktiskt se ut som 

en tjej. Hon berättar följande; 

”Jag har ju hört även nu på senare så här också att, ja men av vänner till familjen 

att… ”Ja men titta på Ellen! Hon bröt sig loss från sin pojkflicka och har blivit mer 

tjej nu” (Ellen) 

I linje med Andreassons studie om kvinnliga elitfotbollsspelare, berättar Petra om att dagens 

damishockeygeneration är mer feminina än tidigare generationer (Andreasson 2007:181-182). 

Men det Petra också berättar handlar om femininitet och kopplingen till sexualitet. Att genus, 

kropp och kön och kopplingarna där emellan är starkt sammanflätade med sexualitet, kommer 

nästa och avslutande tema att handla om.  

6.4 ”Jag var ju ändå tillsammans med en kille, men…” 

Under intervjuerna beskrev alla informanter att min studie verkar intressant och att det är bra 

att sådana här studier görs. Alla var engagerade, trevliga och villiga att berätta om sina tankar 

och erfarenheter. Med tanke på informanternas öppna förhållningssätt frågade jag rakt på sak 

vilka föreställningar som de tror att det finns om kvinnliga ishockeyspelare. Något som samtliga 

informanter berättade handlar om allmänhetens tankar och föreställningar kring deras 

sexualitet, eller snarare att de skulle vara homosexuella. I linje med tidigare forskning som berör 

kvinnliga ishockeyspelare (Gilenstam et al. 2008) men också tidigare forskning som rör 

lagsportande kvinnor i allmänhet (Andreasson 2007; Blinde & Taube 1992) så verkar detta 

lesbiska stigma fortfarande leva kvar. Exempelvis berättar Annika och Clara följande; 

 



 

34 

 

”Det finns en sån uppfattning om att det är vanligt, eller att det är vanligare, eller 

att alla eller att många är, ja, lagd åt det hållet (homosexuell, min anm.) sexuellt” 

(Annika) 

”Det känns som att det finns väldigt mycket förutfattade meningar, och att det är 

också en sak som man, som jag faktiskt har upplevt, att ganska ofta att folk tror då 

att man… Är homosexuell typ, för att man spelar hockey” (Clara) 

När jag frågar om vilka föreställningar de tror att det finns om kvinnliga ishockeyspelare svarar 

både Annika och Clara att de vanligaste föreställningarna handlar om sexualitet, och närmare 

bestämt om homosexualitet. Även Petra berättar liknande; 

”Ja, att man är lesbisk! *skrattar till* Det känns ju liksom som huvudgrejen. Eeeh. 

Men att man är lesbisk och att man är… *paus*… Tuff och hård och kaxig typ! 

Inte så jättebehändig tror jag” (Petra) 

När jag ställer en följdfråga till Petra om hur hon ser på dessa föreställningar som hon upplever 

att det finns får jag ett något motsägelsefullt svar, ett svar som jag anser skildrar de 

motsägelsefulla föreställningarna som omgärdar kvinnliga ishockeyspelare. Petra svarar att hon 

tycker att föreställningarna stämmer rätt bra samtidigt som hon skrattar till. Men berättar strax 

därefter att; 

”Ett tag kunde jag bli rätt typ less på att folk tog förgivet att man var lesbisk. Jag 

kände ju bara att, ja, det kan ju ni tro om ni vill! Men, jag är ju inte det. Jag minns 

en gång i gymnasiet, det var nån som hade sagt nånting… Jag var ju ändå 

tillsammans med en kille, men hon hade sagt till någon att jag var en manboy” 

(Petra) 

Så, Petra beskriver att föreställningarna gällande att majoriteten av kvinnliga ishockeyspelare 

är lesbiska stämmer ganska bra, trots att hon själv antyder att hon inte är det, och trots att hon 

till och med är ganska less på att folk tar det förgivet. Hur kan en förstå det? Under intervjun 

uttrycker hon ett förhållningssätt som dels stämmer in på de stereotypiska uppfattningar som 

omgärdar kvinnliga ishockeyspelare, att hon är pojkflickig (trots att hon är en kvinna) men 

också att föreställningen om att majoriteten av kvinnliga ishockeyspelare är homosexuella (trots 

att hon själv inte är det). Petra placerar också sig själv inom ramen för hur en kvinnlig 

ishockeyspelare förväntas vara (tuff, hård, maskulin), men inte hur en ”normal” kvinna ska vara 

(lugn och behändig med klackskor). Petra är också heterosexuell men förväntas vara 
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homosexuell och kopplingarna mellan genus, kön och kropp blir i Petras fall ofullständiga.   

Maja, som till skillnad från Petra, inte anser att föreställningarna gällande kvinnliga 

ishockeyspelare och homosexualitet stämmer berättar följande;  

”Du kan lika gärna falla för någon med samma kön på ditt arbete eller någon 

annanstans liksom. Men det har blivit så där alltså, det har ju setts som en typiskt 

manlig idrott och att alla som håller på med det är i grund och botten pojkflickiga 

och då blir det så att det inte, då blir man väl gay om man spelar hockey ungefär” 

(Maja) 

Maja beskriver alltså att på grund av att ishockey är en manligt kodad idrott, där alla som utövar 

den förväntas vara män, alternativt manliga kvinnor, har bidragit till att kvinnliga 

ishockeyspelare får en lesbisk stämpel. Att kön, genus, kropp och sexualitet är starkt 

sammanflätade med varandra blir tydligt utifrån informanternas berättelser och den 

heterosexuella matrisen blir även här speciellt fruktbar att använda sig av. Att informanterna 

uppger att de ofta förväntas vara och blir kallade för lesbiska skulle kunna förklaras med att 

kopplingarna mellan genus, kropp och begär blir ofullständiga. Kopplingen blir ofullständig 

när en som kvinna inte har ”rätt” sorts kropp och utseende (femininitet) och inte beter sig i 

enlighet med samhällets förväntningar (Ambjörnsson 2016:94-95). Inom tävlingsidrott i 

allmänhet, men inom lagidrotter i synnerhet ses uppdelningen mellan män och kvinnor som 

något naturligt, att män tävlar mot män och kvinnor mot kvinnor. Att en manlig och kvinnlig 

idrottskropp ska se olika ut ses också som något givet, men också att vissa beteenden är knutna 

till manliga respektive kvinnliga idrottare (Larsson 2005:132).  

Som tidigare nämnts i avsnittet innan, och som även Petra och Maja berättar ovan, så finns det 

en föreställning om att kvinnliga ishockeyspelare skulle vara ”pojkflickor” eller mer maskulina 

till skillnad från ”normala kvinnor”. Ambjörnsson (2004:63) har urskilt vissa egenskaper som 

utmärker normativ femininitet och några av dem är måttfullhet, försiktighet, omhändertagande 

och empati. Att en som kvinna är (eller förväntas vara) burdus, tuff, hård och kaxig och 

dessutom aktiv inom en manligt kodad och fysisk lagidrott som ishockey är därmed inte i 

enlighet med den normativa femininiteten, det vill säga hur den ideala kvinnan förväntas vara 

(och inte vara). Att den ideala hockeykroppen och den ideala kvinnokroppen skiljer sig åt är, 

som nämnts ovan, något som informanterna är eniga om, och där hockeykroppen utgör en mer 

muskulös och därmed maskuliniserad kropp. Att prestera ”rätt” sorts kopplingar utifrån 

samhällets förväntningar i förhållande till genus, kropp och kön blir svårt som kvinnlig 
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ishockeyspelare, och det skulle kunna vara en förklaring till varför deras sexuella läggning blir 

ifrågasatt. Larsson (2005:132) menar att; 

     ”Frågan ”är det där egentligen en kvinna/man” kan så till vida förstås som ”är 

det där egentligen en straight kvinna/man?” Andra sexualiteter än heterosexualitet 

stigmatiseras och görs till något icke-normalt.” 

Föreställningen och bilden av den kvinnliga ishockeyspelaren som maskulin och lesbisk skulle 

också kunna beskrivas som en stereotypisering. Att som kvinna uppfattas som maskulin 

och/eller homosexuell är inte direkt kännetecken och egenskaper som premieras av det 

heteronormativa majoritetssamhället, att bli förpassad till en stereotyp kan därmed utgöra ett 

verktyg för att skilja mellan det normala och det avvikande (Ambjörnsson 2016:64).  
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7. Slutdiskussion 

I detta avslutande avsnitt kommer jag att diskutera analys- och resultatavsnittet samt ge 

förslag på framtida forskning. 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka föreställningar och normer kopplat till genus 

som omgärdar kvinnliga ishockeyspelare inom den maskulint kodade idrotten ishockey, samt 

hur de hanterar och påverkas av dessa. I förhållande till forskningsfrågan vilka genuskopplade 

föreställningar som informanterna upplever att det finns om kvinnliga ishockeyspelare har jag 

kunnat urskilja främst två föreställningar som omgärdar den kvinnliga ishockeyspelaren. Dessa 

två är att en som kvinnlig ishockeyspelare är lesbisk men också maskulin, både till sätt och 

ibland till utseende. I relation till forskningsfrågan hur en som kvinnlig ishockeyspelare 

förhåller sig till den normativa femininiteten utgör dessa två ovanstående föreställningar, att en 

som kvinnlig ishockeyspelare både förväntas vara maskulin men också lesbisk, att det blir svårt 

att leva upp till den normativa femininiteten och därmed bli betraktad som en ”riktig” kvinna 

utifrån samhällets förväntningar. Utifrån informanternas berättelser kan jag urskilja att det dock 

inte alltid innebär något negativt att tillskrivas maskulina egenskaper i förhållande till beteende 

och sättet att vara. Att ”ha skinn på näsan” och att vara tuff ses som något positivt hos de flesta. 

Att däremot stämplas som lesbisk, och att det i princip alltid kommer på tal när informanterna 

berättar om sitt idrottande kan dock närmast beskrivas som en tröttsam stereotypisering, en 

stereotypisering som informanterna inte vill förpassas till. Några informanter hanterar denna 

stereotypisering genom att, både på och utanför isen, ”göra femininitet” där hår, smink och 

utseende utgör centrala delar i detta ”görande”. 

Som svar på den tredje forskningsfrågan, hur en som kvinnlig ishockeyspelare förhåller sig till 

de maskulina normer som råder inom idrotten, har det visat sig att vissa av informanterna 

förhåller sig till ishockeyns maskulina normer genom att internalisera dem, men inte alla. 

Pojkflicka är ett begrepp som uppkom flertalet gånger under intervjuerna, antingen att 

informanterna beskrev sig själva som det i förhållande till sitt idrottande, eller att de benämndes 

som det av andra. Begreppet pojkflicka är ett centralt begrepp som också kan urskiljas i tidigare 

forskning som berör flickors och kvinnors idrottande. Det var dock en informant som inte alls 

kände igen sig som pojkflickan och inte heller har blivit kallad för det, och det var också den 

enda informanten som aldrig spelat pojk- eller herrishockey. Genom att, en som kvinna, inte 

internalisera pojknormen inom ishockeyn, kanske det en dag också går att sudda bort den 

naturaliserade manlighetsstämpel som den idag innehar. Det har också framkommit att 
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damishockeyn blir något avvikande i förhållande till den normativa herrishockeyn, vilket också 

bäddar för en motsägelsefull situation som innebär att kvinnliga ishockeyspelare många gånger 

inte heller anses vara ”riktiga” ishockeyspelare. Sinnebilden av den normativa ishockeyspelaren 

verkar vara en stor och stark man som tacklas mycket och hårt. Att kvinnliga ishockeyspelare 

är svaga och att damishockey är tråkigt för att de inte får tacklas ”på riktigt” är några 

föreställningar som informanterna upplever att det finns. Att damishockeyn framställs som en 

b-version av herrishockeyn och att hela tiden behöva jämföras med den, som att de vore 

varandras motpoler, menar informanterna är tröttsamt. Och att det snarare är diskussionen om 

skillnaderna (framför allt tacklingsregeln), än skillnaderna i sig som förminskar damishockeyn. 

När det kommer till kropp och ideal, och forskningsfrågan; Vilka tankar har kvinnliga 

ishockeyspelare kring kropp och ideal? Framkommer det att informanterna är eniga om att 

ishockeykroppen skiljer sig gentemot den ideala kvinnokroppen på så sätt att ishockeykroppen 

är en mer muskulös kropp. Att dessa två ideal skiljer sig är dock inget som majoriteten av 

informanterna upplever är något dåligt eller jobbigt, och de behärskar därmed inte den kritiska 

diskursen om kvinnokroppen. Det är också här det går att urskilja en förskjutning av normen 

och ”sprickor i bygget”. Normen och föreställningen om den ideala kvinnokroppen att det, som 

kvinna, inte anses vara önskvärt att ha en för muskulös kropp är något som majoriteten av 

informanterna inte förpassar sig till. 

Något som har slagit mig under tiden jag arbetat med denna uppsats är att mina resultat till stor 

del kan liknas vid resultat från studier som gjort för årtionden sen, vilket är både frustrerande 

och intressant. Frustrerande för att kvinnors idrottande fortfarande verkar begränsas och 

villkoras utifrån den manliga normen, men också att kvinnliga idrottare förpassas till 

tröttsamma stereotyper. Jag anser också att det är intressant (men också ganska frustrerande 

trots allt) för att det visar på de tröga strukturer som omgärdar och reglerar idrotten i stort, men 

framför allt kvinnors idrottande. Att studera kvinnor inom mansdominerade arenor är inget nytt, 

det har gjorts av forskare och studenter inom många olika områden. Risken för att min studie 

kan framstå som konventionell är något som jag har haft i åtanke, men det innebär dock inte 

nödvändigtvis att sådana här studier inte behövs, eller kan tillföra något nytt. Tolvhed, som 

tidigare nämnts, beskriver att idrott och kroppsliga aktiviteter som forskningsfält har 

trivialiserats och fått stå vid sidan av de mer ”seriösa” forskningsfälten som berör politik, 

utbildning och arbete (Tolvhed 2013). Min tolkning är att idrott som forskningsfält inte har fått 

lika mycket uppmärksamhet som ovanstående fält, men också att det finns en tydlig hierarki 

inom fältet där det forskas om idrott. Det vill säga, vilka grupper det forskas om respektive inte 
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forskas om. Studier om fotboll, både som fenomen men även utifrån ett genusperspektiv finns 

det gott om, till skillnad från studier som berör kvinnliga ishockeyspelare. Därav anser jag att 

min studie är ett smått, men viktigt bidrag till fältet.  

Mina resultat i denna studie kan, som tidigare nämnts, liknas vid och bekräfta tidigare studiers 

resultat som gjorts på området. Pojknormen är fortfarande högst närvarande i min studie, liksom 

tidigare studier som berör kvinnliga ishockeyspelare men också damfotbollsspelare (DiCarlo 

2016; Andreasson 2007). Samtliga av mina informanter berättar även om att de också stämplas 

som lesbiska till följd av sitt ishockeyspelande, vilket också går i linje med tidigare forskning 

om lagidrottande kvinnor (Blinde & Taube 1992; Andreasson 2007; Gilenstam et al. 2008; 

Larsson 2005). En ny aspekt jag dock anser kunna visa på med denna studie handlar om den 

kritiska diskursen kring kroppen och muskler, eller snarare avsaknaden av den. Alla informanter 

är överens om att ishockeykroppen utgör en mer muskulös kropp till skillnad mot den ideala 

kvinnokroppen som premieras av samhället. Den ideala kvinnokroppen beskrivs som smal och 

muskulös, men inte för muskulös. ”Trots” det är majoriteten av informanterna nöjda och inte 

kritiska gentemot sina kroppar. Muskler är, enligt informanterna, inget fult, utan det signalerar 

att en är stark vilket anses positivt. Enligt min vetskap så har de studier som berör kvinnliga 

ishockeyspelare och kroppen snarare fokuserat på de mer biologiska aspekterna kring kroppen, 

snarare än de sociala. Det vill säga skaderisk, muskler och hur kroppen påverkas rent fysiskt. 

Det blir därmed svårt att jämföra mina resultat med dessa studier (Theberge 1997; Gilenstam 

et al. 2008). Men utifrån Andreassons studie där han forskat om damfotbollsspelare utifrån ett 

genusperspektiv visar resultaten på ett mer splittrat och kritiskt förhållningssätt till den 

muskulösa idrottskroppen, till skillnad från mina resultat. Fotbollstjejerna beskriver ett 

förhållningssätt som skaver, och två ideal som verkar omöjliga att förena. Det vill säga att den 

muskulösa och maskuliniserade fotbollskroppen å ena sidan krävs för att kunna vara en bra 

fotbollsspelare, men att den å andra sidan gör det omöjligt att uppfylla de feminina ideal som 

råder utanför planen. Det blir en tydlig gränsdragning mellan ”biff” (maskulinitet) eller ”babe” 

(femininitet) (Andreasson 2007). Denna gräns är inte lika tydlig i mina resultat, utan snarare att 

en kan (enligt majoriteten av mina informanter) vara biff och babe, samtidigt. 

Då jag i denna studie har rört mig kring genus, kropp, normativitet och sexualitet blev mitt val 

av teoretiskt ramverk, det vill säga det queerteoretiska perspektivet med dess teoretiska 

modeller och begrepp, ett fruktbart ramverk att använda sig av. Informanternas beskrivningar 

om de genuskodade föreställningar som de upplever att de omgärdas av, att de är lesbiska och 

maskulina skulle kunna förklaras med att kopplingarna mellan genus, kropp och begär inte 
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presteras på rätt sätt, det vill säga genom den heterosexuella matrisen. Att de i vissa 

sammanhang inte anses vara riktiga ishockeyspelare skulle kunna förklaras genom att 

herrhockeyn står för den normativa och riktiga ishockeyn. Vidare bidrar detta till diskurser som 

sätter gränser och reglerar, likt normer, för vad som kan tänkas, sägas och göras, och av vem. 

Utifrån ovanstående resonemang anser jag att det queerteoretiska perspektivet med dess 

modeller och begrepp skulle kunna vara en bekräftelse på teorins riktighet i den meningen att 

de, utifrån min tolkningsförmåga och i min studie, fungerar som rimliga förklaringar till 

komplexa fenomen. Då det, enligt min vetskap, inte har gjorts någon studie av den specifika 

grupp jag har studerat utifrån ett queerteoretiskt perspektiv menar jag även att min studie utgör 

ett nytt och viktigt bidrag till området.       

Att idrottskvinnan har beskrivits som en queer kropp, och att kvinnors idrottande kan ses som 

något som strider mot rådande genusideal är något som jag tidigare nämnt, men som jag nu 

också har en ökad förståelse för efter att ha utfört denna studie. Att en som kvinnlig 

ishockeyspelare både är ishockeyspelare och kvinna verkar uppenbarligen komma med flera 

olika sociala förväntningar från olika håll. Att sicksacka mellan de normativa femininitetsideal 

i förhållande till utseende, kropp och beteende och de maskulina ideal som omgärdar idrotten 

ishockey verkar vara en omöjlig uppgift. Men det behöver ju inte nödvändigtvis innebära något 

dåligt? Att misslyckas med att förhålla sig till normen innebär ju trots allt att det finns 

förändringspotential. Kvinnliga ishockeyspelare är som sagt både kvinnor och ishockeyspelare, 

och genom sitt idrottande störs dikotomin maskulinitet och femininitet.    

Då kvinnligt idrottande i allmänhet, men kvinnliga ishockeyspelare i synnerhet fortfarande 

utgör en relativt obeforskad grupp så skulle jag gärna vilja utveckla den här studien genom att 

kombinera intervjuer och medföljande observation. Att kunna observera och följa med spelarna 

inom de idrottsliga rummen (omklädningsrummet, gymmet, matcher och träningar) men även 

de icke-idrottsliga rummen (lagfester osv.) skulle utöka det empiriska underlaget och kanske 

ge en mer ”korrekt” och trovärdig bild. Någon annat som slagit mig under denna studie, och 

framför allt under arbetet med forskningsöversikten, är avsaknaden av ett 

intersektionalitetsperspektiv inom forskningsfältet som berör idrott. Min studie har enbart utgått 

från ett genusperspektiv, vilket enligt mig är intressant i sig, men utifrån ett intersektionellt 

perspektiv hade en kanske kunnat fånga andra intressanta aspekter. Enligt egen erfarenhet och 

utifrån ett högst personligt och generaliserande antagande så utgör spelare, ledare och publik 

inom ishockeyvärlden i Sverige en relativt homogen grupp när det kommer till etnicitet och 

kanske även klasstillhörighet? Att inte fokusera på det kanske mest uppenbara, det vill säga kön 
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och genus inom idrotten, utan även andra kategorier som klass och etnicitet skulle enligt mig 

kunna bidra till en mer mångfacetterad studie samt ett viktigt och nytt bidrag till fältet. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide: 

 

Bakgrund  

Ålder 

Antal träningar per vecka 

Meriter inom idrotten 

Inträdet till ishockeyn 

Hur länge har du spelat ishockey? 

Hur kommer det sig att du började spela ishockey? 

Har du varit aktiv inom andra idrotter? Om ja, vilka? Och varför valde du ishockeyn? 

Hur har familj och vänner förhållit sig till ditt val av idrott? 

Normer inom idrotten 

Ishockey är ju en idrott som är väldigt mansdominerad, i hela världen. Hur påverkas en som 

kvinnlig hockeyspelare av det, tycker du? 

Regelverket för damer och herrar inom hockeyn skiljer ju sig åt (tacklingsregeln samt 

galler/helvisirtvång på hjälm), vad tänker du kring det? 

Eran serie heter ju SDHL (Svenska damligan) och herrarnas SHL (Svenska hockeyligan), hur 

tänker du kring det? (Att det måste skrivas dam framför, men inte herr) 

Vad skulle du säga är dom viktigaste egenskaperna för en ishockeyspelare? 

Hur skulle du beskriva dig själv som ishockeyspelare? 

Tror du att egenskaperna skiljer sig mellan damer och herrar? 

Om du tänker på en vanlig dag i omklädningsrummet innan/efter träning, vad brukar ni prata 

om? 

Tror du att det pratas om samma saker i ett herr-omklädningsrum? 

Normer i samhället 
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Vad brukar du få för reaktioner/kommentarer från människor när du berättar att du spelar 

hockey? 

Vilka föreställningar tror du att det finns om kvinnliga hockeyspelare? (hur ser du på dessa?) 

Ishockey, kroppen, sexualitet och femininitet: 

När jag var aktiv hockeyspelare upplevde jag att det fanns många antaganden och 

föreställningar bland omgivningen angående mitt idrottande och att jag tillskrevs vissa 

egenskaper på grund av det. Har du upplevt något sådant? 

Ibland pratas det om manliga respektive kvinnliga egenskaper (maskulinitet och femininitet) 

har du några tankar kring vilka egenskaper som utmärker manligt respektive kvinnligt? 

Jag har läst att ibland vill idrottande kvinnor förstärka sina ”feminina sidor” utanför idrotten, 

hur tänker du kring det? 

Hur skulle du beskriva den ideala kvinnokroppen? 

Skiljer sig den beskrivningen jämfört med den ideala hockeykroppen? 

 

 


