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Abstract, Växjö AIS - Equality, gender norms and possibilities of 

development 

This is a paper that focuses on mapping the possibilities of development in sports for women 

in the Växjö based athletic club Växjö AIS. The paper uses Yvonne Hirdmans gender theory 

which states that women are socially subordinated men in today's society (written 1988). The 

aim of using this theory, is to see if there is support for Hirdmans theory among female 

athletes in Växjö AIS during 1984-1998. Hirdman also discusses whether an equal social 

society is better reached through segregation or integration and therefore the study is 

categorised after these two ways of sectioning practice and competition in an athletic club. 

 

To fulfil this aim, the study is done by conducting two enquiries, the first focuses on 

newsletters produced by the female athletes themselves, and the other one investigates 

surveys with earlier female athletes in Växjö AIS during the period investigated. Each study 

has its own “part-aim” where the newsletters are interpreted to map female self-perception. A 

large part in the possibilities of development. The survey has as an aim to explain female 

possibilities of development through an organisational perspective. What gender had the best 

training facilities, etc.? The paper also compares the survey from female athletes active from 

1987-1997 with the guidelines from the Swedish Riksidrottsförbundet (national athletes 

association) and their equality plan from 1989.The aim is to see if the plan had any effect on 

possibilities for development among female athletes, comparing before and after the plans 

were launched.  

 

We can conclude that female athletes meet resistance only in integrated sports according to 

our primary sources and confirms the gender theory of subordination. The self-perception is 

however more positive among the female athletes who train and compete with men. The clubs 

aim of delivering equal possibilities of development for men and women appears to be 

sustained. The survey shows that both men and women are happy with the facilities and the 

amount of trainings per week and we can see no effect of the equality plan delivered by 

Riksidrottsförbundet. 
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1. Inledning 
Jämställdhet inom idrott är ett mål som har satts upp både inom samhälle och idrott. I Sverige 

har kvinnliga medborgare saknade rätten till att studera och rösta under en längre tid, dock 

inte idag. Motståndet till rösträtten handlade om att manliga politiker misstänkte att politiken 

skulle trivialiseras med kvinnornas intåg, andra oroade sig för att den kvinnliga naturen skulle 

ta skada av att bli politiskt medvetna.
1
 

 

Representanter från gång, cykel och orientering samlades på Brokvist konditori den 25 

februari 1941 med G.W Björklund och E. Hejdenmark. De beslutade om att upprätta 

föreningen Växjö allmänna idrottssällskap, förkortat Växjö AIS (VAIS). Som interimsstyrelse 

för Växjö AIS valdes E. Hejdenmark, G.W Björklund, M. Johansson, Å. Nordin och Å. 

Schirén.
2
 

 

Det var startskottet för föreningen Växjö Allmänna Idrottssällskap. Idag uttalar sig Växjö AIS 

som en idrottsförening öppen för alla. Kvinnor och män ska ges samma möjlighet att delta, 

alla som vill vara med oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell 

läggning ska få delta. Växjö AIS har en värdegrund som bygger på jämställdhet från styrelse 

ner till utövare.
3
 

 

Idag har kvinnors idrottande spridits så att kvinnor i åldrarna 6–80 är mer aktiva än män i 

samma åldersspann.
4
 Centrum för idrottsforskning nämner dock att det är en lång väg kvar till 

en jämställd idrottsrörelse. Bland annat finner de i sin rapport att ett hinder för den jämställda 

idrotten är de rådande könsnormer som existerar inom vissa idrotter.   

 

Inom idrotten är det fortfarande vanligt med föreställningar om hur pojkar/män och 

flickor/kvinnor ”är”, hur olika idrotter ”ska vara” och vad som är ”normalt”. Dessa 

föreställningar påverkar hur pojkar och flickor idrottar och innebär ett hinder för en 

jämställd idrott.
5
 

 

                                                 
1
 Popularhistoria.se “kvinnokamp och frigörelse”. 

2
 Kronobergsarkivet, VAIS arkiv, AIII:1 års och revisionsberättelser, 1941 - 1969 s.1. 

3
 VAIS.se “Policydokument, etik och moral, samt jämställdhet och integration” s.1 

4
 rf.se “idrotten i siffror”. 

5
 Centrumforidrottsforskning.se “Lång väg kvar till jämställd idrott”. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om kvinnor och män hade samma möjligheter att 

utvecklas inom idrottssällskapet Växjö AIS mellan årtalen 1984–1999. Vi undersöker hur 

kvinnliga idrottsutövare såg på sig själva och om det fanns en korrelation mellan en jämställd 

idrottsförening och idrottsutövares sätt att bryta eller följa könsnormer, i detta fall inom 

idrottsföreningen Växjö AIS. En ny jämställdhetsplan skapades år 1989, dess syfte var att 

förbättra miljön inom idrottsverksamheten när det kommer till jämställdhet. Växjö AIS är en 

intressant förening att undersöka i ett genusperspektiv då föreningen innefattar flera 

idrottssektioner med olika mycket fokus på genus. Exempelvis orientering och gång bör 

rimligtvis innehålla ett litet fokus på kön medan dragkamp och bågskytte rimligtvis kan 

betraktas som manliga idrottsgrenar.  Uppsatsens fokus kommer att svara på följande 

frågeställningar. 

 

● Erbjuds manliga och kvinnliga idrottsutövare samma möjlighet att utvecklas och delta 

som slås fast i Växjö AIS policydokument? 

● Hur uttrycks, medvetet eller undermedvetet, kvinnliga idrottsutövares självuppfattning 

inom Växjö AIS? 

● Möter kvinnliga idrottsutövare motstånd om de väljer att bryta mot spelets regler? 

● Kan man fastställa skillnader över tid när det kommer till utvecklingsmöjligheter 

mellan flickor och pojkar kopplat till nya jämställdhetsplanen år 1989? 

 

3. Bakgrund 

Sedan RIM 1977, föregångaren till idrotten jämställdhetsplan inför 90-talet, har det pågått ett 

avsiktligt jämställdhetsarbete inom idrottsrörelsen. Bemötandet gentemot det arbetet hade inte 

varit 100% positivt. Enligt Riksidrottsförbundet hade RIM 1977 skapat starka reaktioner inom 

den negativa bemärkelsen. På en del håll såg RF att det inom idrottsrörelsen fanns 

representanter för en mycket konservativ kvinnosyn.
6
 Jämställdhetsmålen fick många positiva 

utlåtande men utifrån hur utvecklingen såg ut från år 1977 och RIMs uppkomst, verkade det 

enligt RF som att förverkligandet av målen och de positiva kommentarernas bistånd endast 

var tomma ord från människor inom idrottsrörelsen. RF menade att det fanns många inom 

idrottsrörelsen som arbetade aktivt med att förändra den konservativa kvinnosynen som en del 

människor i idrottsrörelsen fortfarande utgick ifrån. “Men många fler måste övertygas om 

                                                 
6
 Sveriges riksidrottsförbund, 1989, s.2. 
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frågans betydelse och ta det ansvar det innebär, att vara landets största folkrörelse, dvs en 

rörelse av och för både kvinnor och män.”
7 

 

De erfarenheter som RF fick av det jämställdhetsarbete som pågick innan år 1989 var att 

målsättningen med själva jämställdhetsarbetet för en jämställd idrott behövde tydliggöras och 

debatteras ytterligare. Öronmärkta medel och särskilda satsningar var essentiella för att visa 

intresse för kvinnofrågor. Enligt RF var männens makt alltjämt bedövande.
8
 

 

Trots det intensiva arbete som pågått sedan 1970-talets mitt har den kvinnliga 

representationen i styrelser och […] kommittéer inte ökat nämnvärt. Få, om ens någon, 

samhällelig institution kan uppvisa en sådan mansdominans och därmed brist på 

kvinnors inflytande.
9
 

 

I och med kopplingen mellan jämställdhet och människors självbild är det intressant att se hur 

RFs jämställdhetsarbete har påverkat idrottssällskapet Växjö AIS och de aktiva medlemmarna 

inom föreningen. 

 

Idrotten har starkt präglats som en manlig plattform vilket man kan se i Riksidrottsförbundets 

dokument från 2003, 63% av svenska idrottsutövare är män och 37% kvinnor.
10

 Trots den 

stora majoriteten män så ser RF på dessa siffror som ett positivt steg i kvinnans intågande 

inom idrottsvärlden, och jämför man med antalet aktiva kvinnliga idrottsutövare under RF år 

1953 som var på 15% så förstår man varför.
11

 

 

4. Disposition 

Uppsatsen börjar med en inledande del som beskriver uppsatsens syfte samt teorianvändning. 

Vidare kartläggs tidigare forskning och forskningsfrågor, vi presenterar sedan val av metod 

och material samt hur användningen av dessa ser ut i uppsatsen. Sedan följer en förklaring av 

etiska överväganden och en bakgrund introduceras. Slutligen kommer empiri med diskussion 

                                                 
7
 Sveriges riksidrottsförbund, 1989, s.2. 

8
 Ibid. s.13. 

9
 Ibid. 

10
 Rf.se “Idrott, kön och genus” s.7. 

11
 Ibid. 
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och analys samt en didaktisk reflektion. Empirin är skriven tematiskt där rubriksättningen 

avslöjar vilket källmaterialet som analyserna och diskussionerna behandlar. 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkt som denna uppsats följer kommer ifrån historikern Yvonne 

Hirdmans genusteoretiska teori. Rapporten Genussystemet teoretiska funderingar kring 

kvinnors sociala underordning problematiserar perspektiven på kön och de förväntningar som 

efterlevs i sociala sammanhang. Teorin används genomgående i uppsatsen utefter Hirdmans 

uppdelning mellan segregerat/integrerat för att se skillnader i segregerad samt integrerad 

idrott, som grund för våra tolkningar av primärkällan då teorin innefattar en grundsyn på 

relationen mellan man och kvinna som vi använder oss av när vi läser enkätstudien och 

verksamhetsberättelserna, vilka presenteras senare. Samt Hirdmans beskrivning av 

genuskoreografin, som vi diskuterar och kategoriserar efter det motstånd som lyfts i 

verksamhetsberättelserna. 

 

Trots att Hirdmans teori är över 30 år gammal har den fortfarande förhållit sig central i den 

feministiska debatten, vilket vi kan se i artikeln i kvinnovetenskaplig tidskrift, Debatten om 

begreppen – genus.
12

 Artikelförfattaren Cecilia Åsberg förklarar att Hirdmans teori om 

genussystemet fått stor betydelse för den svenska genusdebatten. Som genusanalytiker måste 

man förhålla sig till Hirdmans genussystemteori enligt Christina Ericsson.
13

 

 

5.1 Vad är genus? 

Hirdman föreslår att genus bör innebära den komplicerade kunskap som vi besitter om 

manligt och kvinnligt.
14

 Genus ska alltså ses som föränderliga tankefigurer som konstant 

formar, formas eller görs av människan.
15

 Med begreppet återhämtat från en tidigare generell 

misstolkning så har Hirdman skapat en mall som hon har döpt till genussystemet.
16

 Hirdmans 

begrepp innebär att genussystemet är en dynamisk struktur som ordnar genus och blir en 

förutsättning för grunden i olika ordningar, såsom sociala, politiska och ekonomiska.
17

 

                                                 
12

 Åsberg, Cecilia, 'Debatten om begreppen: "genus" i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1980-1998', 

Kvinnovetenskaplig tidskrift., 19(1998):2, s. 29-41, 1998. 
13

 Åsberg, 1998 s.36. 
14

 Hirdman, 1988 s.51. 
15

 Ibid. 
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
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Strukturen gör sig synligt genom två bärande regler, den första regeln är det hon kallar 

dikotomin
18

 som innebär att kvinnor och män inte bör blandas, de är skilda från varandra och 

dikotomin är gapet mellan könen. Den andra regeln handlar om att männen är 0-punkten eller 

normen som Hirdman förklarar det, och allt som bryter mot den blir ett fel. I denna värdering 

skapas den hierarki som hon menar finns mellan könen.
19

 I den hierarkin blir kvinnorna 

underordnade men Hirdman är noga med att påpeka att det inte är mannen som är boven i den 

hierarkin, då den är skapad av både kvinnor och män.
20

 Kvinnor har alltså en plats i sin egen 

underordning.
21

 Vi kommer att synliggöra denna diskurs bland de idrottsliga kvinnor som vi 

undersöker. Djupare förklaring kommer i metodavsnittet. 

 

5.2 Segregering eller integrering 

Hirdman frågar sig om ett samhälle som spaltas upp både praktiskt och existentiellt efter 

genussystemet blir mer sofistikerat, eller om ett mer differentierat samhälle blir mer subtilt 

och komplext gällande skillnaden i segregeringens uttryck och konsekvenser.
22

 Hirdman 

diskuterar genussystemet utefter sociala, politiska och ekonomiska ordningar.
23

 Vi bedömer 

att genussystemet och uppdelningen blir applicerbart som teoretiskt perspektiv även inom 

idrott. Vi menar då att en integrerad idrott är en sektion där kvinnor och män tränar och tävlar 

med varandra, och en segregerad är när de är uppdelade. Perspektivet som vi använder här är 

nödvändigtvis inte applicerbart på andra idrotter då kvinnor och män ofta sysselsätter sig med 

olika sporter redan från tidig ålder, vilket framkommer av Riksidrottsförbundets rapport 

Idrott, kön och genus.
24

 I denna studie fungerar dock det perspektivet då Växjö AIS har 

idrotter där det finns en mix av könen som orientering och dragkamp medan andra 

idrottssektioner eller tävlingar är uppdelade. Med teorin kan vi alltså undersöka om vi ser 

tendenser till att en segregerad idrott leder till större idrottslig utveckling eller om en 

integrerad idrott leder till större idrottslig utveckling samt hur självuppfattning påverkar 

idrottsutövaren. 

 

                                                 
18

 Hirdman, 1988 s.51. 
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
21

 Ibid s.53. 
22

 Ibid s.51. 
23

 Ibid. 
24

 Riksidrottsförbundet, “Idrott kön och genus” s.25. 
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5.3 Genuskontraktet och spelets regler 

Varje tid och samhälle lyder under ett genuskontrakt förklarar Hirdman. Regler som 

bestämmer vem som ska förföra och vem som ska bli förförd, vilka kläder som är tillåtna 

baserat på genus, och hur man använder ord när människor pratar med varandra.
25

 

 

Kontraktet ska inte förstås som en förhandling mellan två jämställda parter, utan tvärtom. Det 

är ett kontrakt som är skrivet av den som definierar motparten, och är avgörande för hur man 

som man eller kvinna bemöter varandra.
26

 Vi upplever att denna del av teorin utgör en 

möjlighet för omertá. Alltså tyst samförståelse om att man inte ska ifrågasätta det system som 

definierar manligt och kvinnligt. Om vi inte uppmärksammar det uttryckliga motstånd mot 

könsnormer så kan det alltså vara en konsekvens av genuskontraktet och människans 

benägenhet att efterleva kraven som ställs i det. 

 

Hirdman fortsätter förklara att utmaningar mot kontraktet sker återkommande. De handlingar 

som hon kallar genuskoreografi är den aktion, rent fysiskt genom att befinna sig på fel plats 

för sin genuskategori, eller genom att muntligt eller skriftligt besvära gällande normer, som 

bänder kontraktets regler och ofta leder till konflikt.
27

 Det borde innebära för oss att när eller 

om någon bryter mot genuskontraktet så kommer det att synas då det ofta leder till konflikt 

och kan ta sig i uttryck genom ifrågasättande av samtidens könsnormer. Man kommer inte 

ifrån dikotomin hur man än förhåller sig till den, menar Hirdman och pekar på Simone de 

Beauvoirs uttryck om att “man kan inte vara en A utan att förtrycka en B.”
28

  

 

Tanken om att normer är en lek mellan människor har även genusforskaren Birgitta Fagrell 

använt sig av för att beskriva spelets regler (se nedan under kapitel 6.2 spelets regler). 

 

5.4 Genererande och förändrande dynamiker 

Genussystemet kan förstås som att den genererande kraften är genuskontraktet, kontraktet 

utbildar generationen som kommer och ställer in de i liknande spelregler som dotterns 

                                                 
25

 Hirdman, 1988 s.54. 
26

 Ibid s.54. 
27

 Hirdman, 1988 s.54. 
28

 Ibid s.52. 
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mamma och sonens pappa följt tidigare.
29

 Den förändrande dynamiken är alltså 

genuskoreografin eller ifrågasättandet av genuskontraktet. 

 

Enligt Hirdman är det dock inte genuskoreografin som leder till lugn då ifrågasättandet av hur 

skillnaden i praktiken fungerar, är ett ifrågasättande av mannen och ökar motsättningarna om 

den finner stöd.
30

 Desto mer legitim skillnaden eller dikotomin fungerar, desto mer legitimt 

blir mannens överhundsposition.
31

 

 

6. Tidigare forskning 

2015 gjordes en studie om femininitet, motstånd och makt inom idrottsrörelsen från 1920 – 

1990. Där undersöker Helena Tolvhed, docent i historia på Stockholms universitet, 

könsnormer ur ett genushistoriskt perspektiv. Tolvhed frågar sig på vilka sätt idrotten varit ett 

område för marginalisering och underordning, men också för glädje, gemenskap och 

frigörelse.
32

 Det sker förändringar i samhället och kvinnors sätt att se på sig själva som 

idrottsutövare under undersökningsperioden menar Tolvhed. Från 20-talets bild av idrotten 

som skadlig för kvinnor på grund av alternering på sinne och fysik i en mer manlig riktning, 

till 2000-talets bild av kvinnliga idrottare som seriösa OS deltagare och stjärnor.
33

 

 

Tolvheds forskning är viktig för vår studie för att kartlägga de könsnormer som 

genusforskning tidigare presenterat under aktuella år.  Denna studie skiljer sig från tidigare 

forskning på flera punkter. Den första och kanske största avskiljningen sker i att vi undersöker 

en lokal förening istället för hänvisad tidigare forskning som är nationellt övergripande eller 

fokuserad på andra föreningar eller sporter. En annan är att vi väljer att undersöka utveckling i 

relation till könsnormer där vi misstänker att ett samband finns och som vi diskuterar i kapitlet 

10. Analys. 

 

Genom att lyfta fram “föregångskvinnor”
34

 kan man redogöra för en historieskrivning som 

inte bara lyfter fram prominenta män, utan också framhäver kvinnans avtryck inom idrottens 

                                                 
29

 Hirdman, 1988 s.54. 
30

 Ibid s.57. 
31

 Ibid s.57. 
32

 Tolvhed, 2015 s.12. 
33

 Ibid s.16. 
34

 Ibid s.24. 
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historia.
35

 Tolvhed menar dock att den “nya kvinnohistorien” inte kan nöja sig med att endast 

kartlägga föregångskvinnorna utan måste även undersöka vilka (genus)normer som skapas, 

bekräftas och naturliggörs, liksom mot förändringarna i olika historiska sammanhang och 

deras orsaker.”
36

 

 

Tolvhed intervjuar tre handbollsspelare som menar att de inte mött negativa attityder till deras 

idrottsutövning utan de har snarare hämmats av ekonomiska resurser och av förbundets 

ovilja.
37

 Trots att sporten tillskrivs låg status i media och hos förbundet så agerar klubben som 

en betydande faktor för idrottarnas identitet och självbild.
38

 

 

6.1 Miljö och motivation 

Interna faktorer, såsom personliga motiv, känsla av kompetens och självuppfattning samt 

externa faktorer, såsom betydelse av miljö är de två grundläggande principer som 

idrottspsykologin menar är avgörande för motivation till idrottsutövning. Team Danmark, 

som är författarteamet bakom boken Talangutveckling, menar att betydelse av miljö till 

exempel kan handla om föräldrars agerande för att stötta sitt barn till fortsatt idrottande,
39

 men 

då denna studie är gjord på idrottsutövare mellan åldrarna 19 - 26 så misstänker vi att 

föräldrarna inte har så stor inverkan på motivation längre. Vi undersöker istället externa 

faktorer ur ett större perspektiv, genom personens omgivning och deras stöttande till fortsatt 

idrottande. 

 

6.2 Spelets regler 

Enligt Fagrell finns det ett spel mellan könen, de som deltar i detta spel är alla personer som 

har fått termen man eller kvinna. Fagrell menar att det gäller alla i och med att detta är en av 

de mest framstående klassificeringar som existerar i vår kultur. Spelets regler berättar för oss 

om vilket/vilka straff man får om man gör fel och vilka belöningar man får om man gör rätt. 

Spelreglerna kommer ifrån alla normer, föreskrifter och regler som existerar när det kommer 

till manligt och kvinnligt samt män och kvinnor som finns i vårt samhälle. “Vinsten består i 

alla de favörer som ett “rätt” uppträdande mot det motsatta könet formellt och informellt 
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ger.”
40

 När man har uppfattat spelets regler och accepterat dem vet man hur man ska bete sig i 

spelet mellan könen. På så sätt har man dessutom lärt sig vad som menas med en normal man 

och en normal kvinna. Förlorarna i detta spel är de som inte följer spelets regler eller vägrar 

att vara med och delta i spelet. De som gör detta får vara redo att betala ett pris för deras 

agerande. Det finns tillfällen då förlorarna kan visa upp att reglerna är felaktiga, det leder till 

att reglerna måste justeras. Fagrell beskriver att det kommer ut en ny version av spelet och att 

spelet fortsätter på samma sätt men med andra regler. “Eftersom vi alla deltar i detta spel lär 

vi oss en mängd koder om kvinnligt och manligt som vi dagligen har användning för. 

Spelreglerna blir till slut ett slags kollektiva föreställningar om hur vi skall vara som kvinnor 

och män.”
41

 

 

6.3 Kollektiva föreställning 

Kollektiva föreställningar styr vardagen för män och kvinnor när det handlar om kvinnligt och 

manligt, mer än vad vi själva vill erkänna. Föreställningarna existerar inte enbart i huvudet på 

oss själva utan finns i varje cell i hela kroppen och personifieras.
42

 Fagrell menar att när ett 

beteende blivit personifierat agerar vi per automatik utan att tänka igenom vad vi gör och vi 

bedömer de här handlingarna som någonting fullständigt naturligt. Personifierad manlighet 

och kvinnlighet uppfattas som någonting som finns i vårt DNA. Våra mentala bilder om hur 

män och kvinnor ska uppföra sig som sociala individer formas av de kollektiva föreställningar 

som har med kvinnligt och manligt att göra. Dessutom blir dessa föreställningar styrande för 

det som vi anser vara typiskt för oss människor.
43

 

 

De kollektiva föreställningar som har skapats både kulturellt som socialt benämner en del 

forskare som genus/gender medan andra forskare benämner det som kön. “Det viktiga är inte 

vilket ord som används i sig utan det centrala i dessa begrepp är att det vi kallar kvinnligt och 

manligt är en konstruktion skapad av oss människor.”
44

 Begreppen är kopplade till attityder, 

normer, strukturer och symboler som är sammankopplade med män och kvinnor, inte till 

själva könsorganen eller psykologiska eller biologiska funktioner. I och med att vi människor 

inte styrs av instinkter som djuren på denna planet gör, istället kan vi människor reflektera 
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över påföljden av våra gärningar.
45

 Enligt Fagrell kan vi på så sätt ändra vad som anses vara 

manligt och kvinnligt samt de normer och regler som påverkar och leder många män och 

kvinnor in i den konkreta vardagen.
46

 

 

Vi måste lära in de sociala koderna och också lära oss agera efter dem för att ta oss fram på 

den sociala arenan. Social kompetens är således inte något man föds med utan den förvärvas 

aktivt i den sociala gemenskapen.
47

 

 

6.4 I ständig förändring 

Enligt Fagrell finns det idéer om hur förhållandet mellan könen ska vara och att de ständigt 

förändras och på så sätt ser olika ut idag jämfört med hur det såg ut igår. Möjligtvis anses det 

idag att människor gör precis som de själva vill utan att vara tvungen att ta hänsyn till några 

osynliga och synliga regler för hur män och kvinnor skall bete sig. Fagrell menar att det inte 

är så enkelt som det låter. Utan hänsyn till politik, epok, vetenskapssyn eller religion 

organiseras en civilisation mer eller mindre tydligt med utgångspunkt i människan som 

könsvarelse och män och kvinnor grupperas redan vid födseln i en eller annan kategori av 

genusordningar som handlar om just den specifika civilisationen. I dessa ordningar övar och 

sedan lär sig kvinnor och män att bära upp könsbestämda markörer, framföra könsspecifika 

beteenden samt samarbeta med varandra i könsbestämda strukturer.
48

 

 

6.5 Genussystemet 

Stora delar av det som har nämnts ovan, till exempel spelets regler och kollektiva 

föreställningar är begrepp som ingår i fenomenet som kallas för genussystemet. Fagrell påstår 

att många människor tycker att det så kallade genussystemet är dekonstruerat eller delvis 

dekonstruerat i det samhälle som vi lever i idag.
49

 Människan idag är en jämställd person som 

på egen hand väljer vad hen ska göra, vad hen vill bli eller hur hen vill ha för utseende.
50

 

Enligt Fagrell har vi människor en del att arbeta med innan vi kan kalla oss för jämställda, det 

räcker med att kolla in i olika maktstrukturer för att se att vi har enbart kommit en bit på 
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vägen.
51

 

 

7. Metod, material och avgränsningar 

Denna uppsats kommer att utgå ifrån två huvudlinjer. Den första handlar om att kartlägga 

utvecklingsmöjligheterna för kvinnor och män i Växjö AIS, vilket kommer hjälpa oss att 

besvara den första frågeställningen. För att undersöka utvecklingsmöjligheter så använder vi 

oss av en enkätstudie. Frågorna som enkäten innehåller kommer att ställas till både män och 

kvinnor och handla om de förutsättningar som Växjö AIS erbjuder sina idrottsutövare att 

utvecklas. Vad som behövs för att utvecklas som idrottare kan bero på en mängd olika 

faktorer, vi har valt att använda oss av Team Danmark,
52

 Asbjørn Gjersets, Claes Annerstedt 

och Tom Morten Svendsen definitioner när det kommer till utveckling av idrottsutövare. De 

fokuserar på motivationen som driver idrottsutövarna, möjligheter som finns utifrån miljö, 

alltså träningsanläggning och träningstillfällen etc, samt relationsbaserade förutsättningar, det 

vill säga uppmuntran till idrottande hemifrån.
53

 Det som menas med idrottslig utveckling 

diskuteras mer i detalj senare i uppsatsen. En annan viktig del i idrottslig utveckling handlar 

om självuppfattning och diskuteras i den andra huvudlinjen. Den första huvudlinjen kommer 

att innehålla komparativa inslag för att få mätbara resultat i föreningens satsning och 

fördelning av resurser mellan manligt och kvinnligt. Det jämförande inslaget består av att se 

skillnader eller likheter när det kommer till resurser, träningstillfällen, motivation och 

ambition 

 

Den andra huvudlinjen handlar om att vi tolkar kvinnliga idrottares självbild utifrån 

verksamhetsberättelser som skrivits av aktiva kvinnliga medlemmar i Växjö AIS. Det som 

inte nämns eller inte ifrågasätts bedöms i textanalysen som 0-punkten medan de handlingar 

eller utlåtanden som möter motstånd eller presenteras som kontroversiella tolkas som uttryck 

för genuskoreografin. Enligt Gjerset, Annerstedt och Svendsen så påverkar självbilden hur vi 

uppfattar prestationer. Enligt ovanstående så tenderar en person med låg självbild att skylla en 

dålig insats på en oförmåga, medan en person med hög självuppfattning tenderar att skylla på 

yttre faktorer. Personen med låg självuppfattning kan efter ett tag hamna i en ond cirkel som 

leder till en inlärd hjälplöshet som gör att personen har större benägenhet att ge upp en uppgift 
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som bör klaras av med rimliga insatser.
54

 Det är utifrån detta som vi bedömer att 

självuppfattning och utveckling påverkar varandra. Verksamhetsberättelserna och enkätsvaren 

färgas av vår tolkning av materialet men utgår ifrån Hirdmans teori om genussystemet, Enligt 

Florén och Ågren handlar kvalitativa metoder om att lokalisera innebörden med det som 

författarna till källmaterialet vill föra vidare
55

 vilket vi försöker efterleva. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Anledningen till användandet av en kvalitativ metod när det kommer till den första 

huvudlinjen handlar om att idrottsutövarna pekar på nyanser eller flertalet faktorer som 

avgörande i deras utveckling. Dessa faktorer hade blivit utmanande att få med i en enkätstudie 

som utgår ifrån en kvantitativ metod. En kvantitativ enkätstudie hade kunnat erbjuda mätbara 

resultat i form av träningstillfällen eller ekonomiska faktorer men den kan inte ge 

respondenten utrymme att förklara upplevelser av förfördelning eller förklaring av motivation. 

En kvalitativ metod gör dock våra tolkningar mer avgörande än vad en kvantitativ studie hade 

gjort. Vi tar därför fasta på de hårda värdena som träningsmängd, anläggningar och de mjuka 

värdena som ambition och motivation som tydligt kan mätas. Det finns en möjlighet att 

resultaten från enkätstudien visar en statistisk ojämlikhet mellan de manliga svaren och de 

kvinnliga svaren och att kvinnorna är nöjda trots den statistiska ojämlikheten. Om detta 

uppstår kan vi ta hjälp av frågorna 6 och 7, som handlar om ambition och motivation, för att 

se varför kvinnorna är nöjda trots den statistiska ojämlikheten. Motivation kan man se utifrån 

två grundläggande perspektiv som beskrivits under rubrik 6.1 Miljö och motivation. När 

svaren kommit tillbaka ska dessa analyseras och jämföras. De svar som kommer ifrån män 

jämförs med de svar som kommer från kvinnor för att sedan analysera likheter och skillnader i 

hur de upplever utvecklingsmiljön i föreningen. Vi presenterar sedan undersökningen och 

våra tolkningar i en analys som förklarar på vilket sätt de skiljer sig innan 1989 och RFs 

jämställdhetsplan till efter samma jämställdhetsplan för att även mäta dess effekt. 

 

7.2 Materialdiskussion 

Primärkällorna som uppsatsen använder sig av består av frågor och svar i enkätstudien, samt 

artiklar skrivna av idrottsutövare från verksamhetsberättelser. Om vi börjar med att redogöra 

för enkäten, anser vi att den erbjuder en djupare inblick i idrottsföreningen Växjö AIS då den 
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på ett öppet sätt tillåter studiedeltagarna att delge sina minnen från sin aktiva tid. Enkäterna 

blir alltså ett lättarbetat material för att både kunna kontrollera träningstillfällen i kvantitet 

som personliga mål med träningen. Frågorna som ställs i enkäten är: 

 

1. Hur många träningar i veckan hade du under dina aktiva år i idrottsföreningen 

Växjö AIS? (Om det är svårt att minnas en exakt siffra, välj det tal som du tänker dig 

ligger närmast). 

2. Vilken uppfattning hade du av de träningslokaler/träningsanläggningar som du hade 

till ditt förfogande när det kom till träning? (Till exempel; träningstider, tillräckliga 

ytor och/eller tillräckligt med material med mera) 

3. Hade du några övriga sysselsättningar utöver den idrott som du utövade i 

idrottsföreningen Växjö AIS? (Antingen fler idrotter inom Växjö AIS eller andra 

idrotter utanför Växjö AIS gränser). 

4. Om du hade någon övrig sysselsättning, var någon av dem en tydlig förstaidrott? 

Om ja, vilken? 

5. Upplevde du att alla idrottsutövare fick samma möjligheter att utvecklas i 

idrottsföreningen Växjö AIS? 

6. Vilka förväntningar hade du på ditt idrottsutövande och din utveckling under dina 

aktiva år i idrottsföreningen Växjö AIS? (Handlade det om proffssatsning, rekreation 

eller för att upprätthålla en fysisk status med mera.) 

7. Vad motiverades du av under dina aktiva år i idrottsföreningen Växjö AIS? (Till 

exempel; lagkamrater, nå framgång eller har andra faktorer spelat in) 

 

Frågorna är formulerade så att de fokuserar på förutsättningar som erbjuds av föreningen och 

på personliga motiv för utveckling. Vi stödjer Gjerset, Annerstedt och Svendsens ståndpunkt 

att motivation har stor betydelse för att börja och lust att fortsätta en aktivitet.
56

 Vi vill tillägga 

att förväntningar blir viktiga incitament för föreningens agerande i den idrottsliga 

utvecklingen. RF menar att, där flickor utgör en liten del av medlemmarna inom idrotter bör 

kvinnor ha ett betydande inflytande om det finns en elitsatsning inom idrotten som är av 

betydande rang. Till exempel om det finns ett landslag eller en viss mängd av representation 
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vid VM eller EM.
57

 De faktorer som skulle tala för det kan vi hitta med hjälp av fråga 3, 4, 6 

och 7. 

 

De andra frågorna som ställs är rakt riktade mot idrottarens utveckling inom sin gren. 

Mängden träningstillfällen och lokaler nämns i Effektiv Idrottsträning
58

 som avgörande i ett 

miljö- och motoriskt perspektiv. Exempelvis innehåller miljöns begränsningar bollens 

egenskaper, golvets struktur och hårdhet, men också ljus, ljud etc.
59

Mängden träning eller 

“motorisk fas” handlar om att desto mer du övar in en rörelse desto större sannolikhet finns 

det att du snabbare kommer utvecklas.
60

 Fråga 5 är en fråga som ställs för att undersöka 

idrottsutövarnas egen uppfattning om fördelning av resurser och satsning från föreningen. 

Svaren på dessa frågor används som en förstärkning eller motsägelse på våra egna slutsatser 

men som framför allt kan diskuteras om förfördelningen som ett intersektionellt eller 

sektionellt resursfördelande, då vi antar att man som idrottsutövare har bättre översikt på den 

sektion som man tränar i än de övriga sektioner som finns i samma förening. 

 

Det som vi inte kan mäta med svaren från enkäten är exempelvis varför ett kön förfördelats 

träningstider eller arenor. Alltså vilka bakomliggande faktorer som styr föreningsstyrelsens 

agerande kring utvecklingssatsning. Det är heller inte uppsatsens syfte att undersöka detta, 

trots att det skulle vara intressant i en vidare forskning. Analysen av enkäterna fokuserar 

istället på om det finns en för fördelning mellan kön och hur vi kan se den. 

 

Idrottslig utveckling kan även innehålla fler faktorer än de som Team Danmark beskriver och 

som vi inte får svar på i frågorna. Exempelvis kan ett visst kön påverkas av de egna fysiska 

förutsättningarna vilket frågorna inte bjuder in studieobjektet att svara på. Det är alltså ett 

antal parametrar i ett större system som studeras men som i sig bör kunna redogöra för en viss 

förfördelning.
61

 Även faktorer som handlar om självbild kan starkt vara kopplade till 

utveckling och idrottande. I en studie av pressens framställning av Carolina Klüft visar John 

Hellström hur en kvinnlig idrottares popularitet även på 2000-talet är beroende av att hon kan 

infogas i en kvinnlighetens berättelsemall. Klüfts popularitet minskade följaktligen då hon, 

från att initialt ha presenterats i medierna som en naturlig och lite barnslig ung kvinna, istället 
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kom att uppvisa egenskaper som förknippades med ett manligt hjälteskap”.
62

 Pressens 

budskap och underliggande värderingar blir tydligt i studien och bör med tanke på pressens 

räckvidd och inflytande vara en påverkande faktor i självbild och vad vi påstår bör kunna 

påverka utveckling inom idrott. Manliga attribut som Hellström menar i det här fallet vara 

självständighet och målmedvetenhet.
63

 Det här är egenskaper som vi bedömer gynnar en 

idrottare i utveckling oavsett kön, men om man som idrottare beroende på kön stimuleras 

olika i deras målmedvetenhet och det är en uppfattning som den svenska pressen, 

förhoppningsvis, omedvetet publicerar bör detta även kunna ses i vår lokala studie. 

Självbilden menar vi är viktig som faktor för idrottslig utveckling. 

 

7.3 Verksamhetsberättelser 

VAIS-medlem, är en arkivsamling av verksamhetsberättelser som idrottsföreningen själv 

publicerat. Verksamhetsberättelserna är utgivna mellan åren 1984 fram till 2006. 

Verksamhetsberättelserna innehåller allt från prestationer av aktiva inom föreningen, artikel 

liknande inlägg från aktiva inom föreningen, kommentarer från sponsorer och peppande ord 

från ordföranden inför det nya året som närmar sig. Artiklarna som publiceras i VAIS-medlem 

skrivna av idrottsutövarna själva och är de intressanta studieobjekten för uppsatsen. I dessa 

artiklar så berättar man om sina prestationer under året eller specifika tävlingar som man 

deltagit i. De är skrivna på ett sådant sätt att idrottsutövares egna upplevelser presenteras. Det 

är en fördel i studien att aktörerna på ett målande sätt beskriver sina utmaningar, relation till 

medspelare, motspelare etc. Det avgörande i textanalysen blir att studera kvinnors sätt att 

beskriva sig själva som idrottsutövare och möjligen även motståndet de möter i sin roll som 

denna. Könsnormer som vi undersöker ifrån dessa berättelser beskriver Håkan Larsson som 

att; “Normen genomsyrar alla verksamheter, men vi blir påminda om dem först när vi bryter 

mot dem.”
64

 Detta textmaterial handlar om den omedvetnas vittnesbörd, alltså kan artiklarna 

avslöja könsnormer utan att det kanske är skribentens avsikt att redogöra för dessa. 

 

Verksamhetsberättelserna är ett bra material ur ett källkritiskt perspektiv, då källan är nära till 

händelsen, det vill säga att verksamhetsberättelserna publiceras en gång om året, i nära 

anslutning till årsmötena. Materialet i verksamhetsberättelsen är insamlat under enbart det 

specifika året. Visserligen skulle en dagbok vara betydligt närmare i tid, men 

                                                 
62

 Tolvhed, 2015 s.23. 
63

 GIH, Så skapas sporthjältar i medier. 
64

 Larsson, 2018, s.59. 



 

21 

 

verksamhetsberättelsen har för avsikt att summera de viktiga händelserna under året och är 

därmed ett viktigt dokument. Källan är i första hand skrivet av aktörerna själva, alla utgåvor 

av VAIS-medlem har dock en redaktör som eventuellt kan ha påverkat innehållet i texten som 

skrivits, antingen genom en vinklad uppgiftsbeskrivning till skrivande aktör eller genom 

editering, detta kan vi dock inte veta, då vi saknar de opublicerade utkasten. De kvinnor som 

har fått sina texter publicerade, har såklart vetat om i vilket sammanhang de publicerats. Detta 

medför en viss grad av möjlig tendens i publikationens innehåll. Alltså, en person som vet att 

läsarna är Växjö AIS medlemmar kanske inte är medvetet kritisk mot föreningen då det kan 

påverka personens ställning eller umgänge i föreningen. Idrottarnas ålder skiljer sig mellan 45 

år som äldst och 12 år som yngst. Detta kan påverka resultatet enligt Fagrell då tidigare 

erfarenheter och social kontext påverkar synen på könsnormer
65

 och vi har därför valt att 

redogöra ålder i empirin. 

 

De artiklar som plockats ut, uppfyller även en rad faktorer, för att vara intressanta i vår studie. 

Bland annat anser vi att de ska vara skrivna av idrottsutövarna själva, då vi inte kan dra några 

slutsatser på de berättelser som beskriver en tävling utifrån. Sådana artiklar har vi gått igenom 

men de saknar de typer av uttalanden i text som kan säga någonting om könsnormer. Vi har 

även gått igenom men valt bort de berättelser som skrivits av män, då de endast kan förklara 

motståndet till könsnormer för kvinnan och som vi redan får svar på genom kvinnornas egna 

berättelser. Även Tolvhed lyfter motståndet kvinnor fått möta inom idrott. 

 

Riksidrottsförbundet, förkortat RF och deras jämställdhetsplan använder vi i uppsatsen som 

ett riktmärke för det jämställdhetsarbete som planen strävar mot. Frågan om könsnormer inom 

föreningen blir därför relevant att jämföra med tiden innan planen och tiden efter planen. 

Planen är, vilket avslöjas av namnet på planen “Idrottens jämställdhetsplan inför 90-talet” 

tänkt att vara verksam under 90-talet och på grund av planens avgränsning och även de 

aktuella berättelserna så avslutas avgränsningsperioden år 1999. Undersökningsperioden efter 

planens utförande är längre än undersökningsperioden innan, men med tanke på att planen 

handlar om att bryta eller förändra ett tidigare mönster så anser vi att denna skillnad från 

något “statiskt” till något “rörligt” inte är beroende av en jämlik undersökningsperiod innan 

och efter. 
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7.4 Enkätstudie 

Vi har valt att ha med personer som var mellan 19–26 år gamla vid tillfället som de var 

medlemmar i idrottssällskapet Växjö AIS. Vi har medlemmar från tre perioder, 1987, 1992 

och 1997. Enkätdeltagarna var under dessa tre undersökningsperioder mellan 19 och 26 år. 

Anledningen till avgränsningen i dessa åldrar beror på att en studie av Svenska Dagbladet 

visar att människans hjärna saknar kapacitet att se klarhet i olika situationer och även saknar 

förmåga till överblick förrän i 20-årsåldern.
66

 Ungdomar har en tendens att som högst tänka 

en vecka framåt medan äldre personer kan se en längre tid framåt och som vi bedömer ska 

vara nödvändigt för att svara på frågorna om de haft en bättre utvecklingsmöjlighet än sina 

medspelare exempelvis.
67

 Vi ville ha deltagarna så nära vår avgränsningsperiod men även så 

pass tidigt att de inte överstiger en ålder då minnet blir bristfälligt. 19 åringen som deltar är 

med på grund av att vi saknade fler medlemmar mellan 20–26 under undersökningsperioden. 

Vi litar dock på att detta undantag inte kommer påverka resultatet. 

 

7.5 Idrottens jämställdhetsplan inför 90-talet antagen vid riksidrottsmötet 1989 

Enligt den statliga utredningen från 1987/88 definieras jämställdhet på ett sådant sätt att det 

innebär att män och kvinnor har identiska skyldigheter, rättigheter och möjligheter när det 

kommer till alla grundläggande områden i livet.
68

 Med andra ord betyder det att kvinnor och 

män delar på ansvar, makt och inflytande inom en civilisations alla på områden 

 

Det finns huvudsakligen tre argument som kraven på jämställdhet grundar sig på. Det första 

argumentet är att ungefär 50% av den svenska befolkningen är av det kvinnliga könet, därför 

är jämställdhet i beslutande organ en demokratifråga. Det andra argumentet är att män och 

kvinnor besitter skilda erfarenheter och kunskaper. I och med det är det en viktig resursfråga 

att få ta del av båda könens synpunkter i exakt lika stor utsträckning när det kommer till att 

skapa ett underlag för viktiga beslut. Tredje och sista argumentet är att kvinnor och män 

skiljer sig åt när det handlar om intressen och värderingar. En större mängd av kvinnor i till 

exempel idrottsrörelsen kan på så sätt leda till att nya infallsvinklar och frågor kommer upp 

över ytan. På grund av detta är jämställdhet också en intressefråga.
69
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Enligt RF fanns det skäl att precisera den allmängiltiga definition som nämns tidigare och 

forma den utefter vad jämställdhet inom idrotten eller vad jämställd idrott innebär
70

 RF kom 

fram till fem punkter som de anser jämställd idrott/jämställdhet inom idrotten betyder: 

 

● “Att flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva sin idrott” 

● “Att kvinnlig och manlig idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt 

sätt” 

● “ Att kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande organ” 

● “Att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och 

får påverka idrottens utveckling” 

● “Att arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika 

stora möjligheter att medverka”
71

 

 

Här nedan finns det en förklaring till varje punkt: 

Första punkten “[...]innebär att förutsättningarna i samband med träning och tävling skall 

anpassas till både flickors och pojkars behov och möjligheter. Kvinnliga aktiva skall t ex ha 

tillgång till tränare och ledare med kunskap och kompetens om kvinnors speciella behov och 

förutsättningar.”
72

 

Andra punkten “[...]innebär t ex att kvinnlig och manlig idrott tilldelas resurser efter 

likvärdiga principer, att kvinnlig och manlig idrott får samma uppmärksamhet i massmedia 

och inom forskning.”
73

 

Tredje punkten “[...]innebär att kvinnors inflytande måste utökas väsentligt inom idrottens 

organ på samtliga nivåer.”
74

 

Fjärde punkten “[...]innebär att kvinnoperspektivet på idrotten måste få utrymme inom 

idrottens samtliga verksamhetsområden men också utveckla nya verksamheter. Det behövs 

fler kvinnliga styrelseledamöter, tränare, ledare, utbildare, anställda.” 

Femte punkten “[...]är en förutsättning för att kunna realisera ökad kvinnlig medverkan inom 

idrottsrörelsen. Nuvarande arbetsformer är anpassade till mäns behov och förutsättningar. 

Arbetstider anpassade till kvinnors familjesituation, mindre omfattande uppdrag genom 
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spridning på flera personer, uppvärdering av kvinnors erfarenheter är några exempel på hur 

rekryteringen av kvinnor till idrotten skulle kunna underlättas.”
75

 

 

Enligt RF gällde kravet att inget av könen ska vara mindre representerat än 40% som ett 

undantag för idrotter som har en låg procent av kvinnliga medlemmar. Värderingar från både 

kvinnor och män är viktiga för att kunna styra idrottens utveckling och utformning. Kvinnor 

ska också ha ett väsentligt inflytande inom idrotter som är rena pojkidrotter där det existerar 

en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Samma sak ska gälla män när det handlar om 

idrotter som är rena flickidrotter.
76

 

 

7.6 Bortfallsanalys - enkätundersökningarna 

En del av vårt arbete har bestått av en enkätundersökning (se bilaga 1-9) som vi har skickat ut 

ett antal som antingen fortfarande är eller var medlemmar i idrottsföreningen Växjö AIS 

mellan åren 1987 och 1997. Enligt Bryman är det ett vanligt inträffande att det blir ett så 

kallat bortfall när man genomför enkätundersökningar/surveystudier
77

 Svarsfrekvensen är den 

procentuella andel av de som har svarat på enkätundersökningen. Det betyder att bortfallet 

utgörs av de som inte har svarat på enkätundersökningen, det vill säga den procentuella 

andelen som blir över från svarsfrekvensen.
78

 

 

I vårt fall ser det ut som så att vi skickade ut enkätundersökningen till 16 personer, i de flesta 

fall i brevform men även via e-post, varav 9 personer svarade på enkätundersökningen. Det 

leder till att svarsfrekvensen ligger på 56,3% och att bortfallet ligger på 43,7%. Anledningar 

till att människorna inte har svarat på enkätundersökningen som i sin tur leder till att det har 

blivit ett bortfall kan vara många. En anledning kan vara att man av någon orsak vägrat eller 

inte haft någon vilja att svara på enkätundersökningen, till exempel inte haft tid att svara på 

enkäten, inte sett något värde av att svara på enkäten eller att någon av personerna inte varit 

en aktiv medlem i föreningen utan har fått hänga med som medlem på grund av att en i 

familjen är medlem, och på så sätt ansett att hens svar inte hade varit givande i detta 

sammanhang. En annan anledning kan vara i och med att enkätundersökningen undersöker 

hur det såg ut under sent 1980- och större delarna av 1990-talet och då kan minnesfaktorn 
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spela in, det vill säga att personerna i fråga inte anser att de minns något från den tiden och på 

så sätt bestämmer de sig att inte svara på undersökningen. Vidare anledning som kan ha haft 

betydelse är att personerna som det handlar som hade tänk att svara på enkäten men har helt 

enkelt glömt bort att svara. 

 

8. Etiska överväganden 

Verksamhetsberättelserna är en officiell handling och berörs därför inte av de 

sekretessföreskrifter som existerar. På grund av detta har vi valt att inte anonymisera 

människorna i verksamhetsberättelserna. Dock hade vi kunnat med för närstående och 

personerna själva valt att anonymisera dessa idrottare och andra personer som nämns i deras 

berättelse, men på grund av forskningsetiska riktlinjer och för innehållets riktighet valde vi att 

behålla de riktiga namnen som finns i verksamhetsberättelserna. 

 

Enkätstudien innehåller deltagare från båda kön. För att skilja respondenterna från varandra så 

har vi valt att koda enkätdeltagarna med  K=kvinna, H=herr samt en siffra enligt kronologisk 

ordning. Vi har även valt att inte informera enkätdeltagarna om att deras svar kommer ställas i 

jämförelse mellan män och kvinnor. Detta är inte i syfte att vilseleda deltagarna, utan är på 

grund av att vi vill få neutrala svar på enkätfrågorna och om deltagarna blivit informerade om 

en jämförelse kopplad till genus så skulle det eventuellt kunna påverka deras svar och 

sedermera vårt resultat.  

 

Ett exempel på en anonymiserad kvinnlig enkätdeltagare kan alltså bli kallad K1 medan en 

manlig enkätdeltagare kan bli kallad H1 och sedan byts endast siffran ut för nästa 

enkätdeltagare.  

 

9. Empiri 

I det här avsnittet kommer vi att presentera utsnitt ur verksamhetsberättelserna i en tematisk 

diskussion. De är kategoriserade efter Hirdmans teoridelar som handlar om integrerad kontra 

segregerad, och vårt syfte ligger i att bedöma i vilken uppdelning högre självuppfattning 

omedvetet presenteras. Utsnitten från verksamhetsberättelserna är skrivna av idrottsutövarna 

själva. De är hämtade från olika årtal och därför kan samma person presenteras fler gånger 

men med olika åldrar. 

 



 

26 

 

9.1 Integrerad idrott och självuppfattning 

Integrerad idrott använder vi som benämning på att män och kvinnor tränar och tävlar med 

varandra. Vi undersöker här om Hirdmans teoretiska förklaring om integreringen mellan män 

och kvinnor inom samhälle men i vårt fall inom idrott, ger ett positivt eller negativt utfall 

gällande självbild. 

 

Maria Grönevik, född 1963 (21 år): “En katt bland hermeliner”
79

  ”Och jag måste säga att 

konkurrensen är större i lilla Sverige än vad den var på E.M. Jag tror det beror på att tjejerna i 

Sverige tränar ihop med killarna och det ger bättre träning.”
80

 

 

Här lyfter Maria en integrerad idrott som någonting positivt. Konkurrensen i en integrerad 

idrott ser hon som en fördel i relation till den segregerade idrott som hon menar att E.M 

motståndarna utövar. 

 

3. Hanna Rangert, född 1974 (12 år): “I mål kommer jag som trettonde, 12 minuter efter. 9 

minuter efter mig kommer Helena. Andreas R kommer samtidigt som Helena och han har 

sprungit verkligen bra. De kommer i en klunga och han slutar på nionde plats. Även Britt och 

Andreas B, som kom i mål innan mig, har sprungit jättebra. De blev 20:e resp 7:a.”
81

  

 

Vi upplever denna kvinna som målinriktad i hennes självuppfattning, hon lyfter de insatser 

som hon anser bättre än hennes egen, oavsett kön. Hon ger dock ingen kommentar om 

kvinnan som kommer in på en sämre placering än hon själv. Hennes prestation blir 

nollpunkten och de prestationer som är bättre anses eftersträvansvärda, eller åtminstone 

tillräckligt goda för hennes uppskattning. 

 

4.Hanna Rangert, född 1974 (15 år): “Den 28 augusti (söndag) åkte vi iväg för att springa 

budkavle-DM vädret var dåligt. Jag sprang med i ett H-14 lag. Först sprang Johan ut på första 

sträckan och gick väl rätt bra och kom in på sjätte plats. Jag hade fått mellansträckan och gav 

mig djärvt iväg. Ettan hade jag inget större problem med, men till tvåan kom jag på fel sida 

om en sankmark, där jag la en del tid på att fundera ut var jag var. Några damer att fråga fanns 

inte, så jag luskade själv reda på det, varefter jag lunkade över en höjd och in till kontrollen. 
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Resten av banan gick ganska felfritt, där jag på en del ställen hade kontakt med det laget som 

vann.”
82

 

 

Att kvinnan som skriver detta, beskriver sin egen insats med större problematiskt perspektiv 

än hon beskriver Johan ser vi inte som avslöjande för en sämre självuppfattning som kvinna, 

då vi upplever det naturligt att insikten om loppets motgångar beskrivs bäst av 

förstahandsperson. Någonting annat hade tytt på en självuppfattning som anser sig högt över 

lagkamraternas.  Det är dock avslöjande att hon värderar sin insats som god, när hon beskriver 

att hon hade kontakt med vinnarlaget samt att hon bedömer att en del av banan “gick ganska 

felfritt”. Enligt tidigare forskning så skulle en person med låg självuppfattning känna sig 

bortgjord och ge upp vid de problem som denna kvinna ställs inför, men hon väljer att 

fortsätta och även lyckas prestera. 

 

5. Jenny Larsson, född 1973 (16år): ”Jag gick ut på en ganska lätt bana, ca 3.4km lång. Trots 

en knäskada tog jag mig runt, men tappade några placeringar och när Hanna skulla gå ut på 5e 

och sista sträckan låg vi på 131a plats. ”min bana var ca 6.2 km lång och det enda som inte 

stämde var att 1an låg alldeles för långt bort och att vägen dit var alldeles för krokig. Annars 

låg kontrollerna där de skulle, men tempot var ganska måttligt. För många långa backar! Fast 

det verkade jag inte ensam om att tycka, de flesta jag såg i skogen, endast pojkar, verkade mer 

eller mindre gå. En del tom på led. Så efter 54 långa minuter segade jag mig in på vår slutliga 

placering, 118 onde, utan vare sig spurtstrid eller att ha sett en endaste själ på min egen 

sträcka.
83

 […]” det hade varit en jättebra helg och nästa år ska vi bli ännu bättre och vi hoppas 

på ett kill-lag.”
84

 

 

Självuppfattningen i denna text tolkar vi också ligga på en hög nivå. Hon är inte självkritisk 

kring sin prestation och kanske är det naturligt med tanke på den bättre placeringen efter 

hennes målgång. Hon lägger även över ett visst ansvar på yttre faktorer, som de felplacerade 

kontrollerna. För den med låg självuppfattning skulle man kunna tänka sig att en diskussion 

om 118:onde plats som något negativt eller prestationer som påverkade placeringen men den 

diskussionen uteblir i hennes berättelse, vilket stärker vår teori om att hennes självuppfattning 

upplevs hög. Det är intressant också att tjejen önskar ett kill-lag till nästa år. Vi uppfattar den 
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önskan som att tjejerna ser en fördel med konkurrensen som ett internt kill-lag kan bidra med 

och som lyfts i exemplet där Maria Grönevik upplever en fördel med intern konkurrens och 

träning som integrerad idrott erbjuder. 

 

9.2 Segregerad idrott och självuppfattning 

Ann-marie Fälton, född 1939 (45år): ”Första gången jag fick höra om damernas vandringspris 

i orientering var när min son i slutet av augusti med spjuveraktig uppsyn frågade mig om jag 

ville vara med och tävla.”
85

 ”I min iver vände jag kartan fel och kom ut på fel stig. En yngre 

medtävlare hjälpte ”tanten” rätt, och jag forsade mot källan.”
86

 

 

Självbilden för denna kvinna karaktäriseras mer av en lägre självbild på grund av ålder 

snarare än kön upplever vi. Att hon refererar sig själv som “tanten” indikerar en viss 

förminskning av sig själv som idrottare men jämförelsen mellan manligt och kvinnligt blir 

inte synligt.  

 

6. Namn och ålder saknas ur verksamhetsberättelsen. “Tjejmilen – Kan det vara något? 

I år har jag för första gången sprungit tjejmilen – tävlingen alla tjejer och kvinnor talar om. 

Och det var en upplevelse kan jag tala om. Från att ha varit en tjej som motionerat lite lagom 

mycket blev jag i somras nästan lite väl träningsfixerad jämfört med tidigare, och sprang ett 

par mil i veckan under en period. [...] - solen sken, alla var på jättegott humör och publiken 

längs banan hejade, sprutade vatten på oss och sjöng hejaramsor. Det var helt otroligt roligt. 

Att få vara en del i denna enorma människomassa var en upplevelse jag inte skulle vilja vara 

utan. Jag hoppas att nästa sommar blir vi fler tjejer från VAIS som ställer upp och springer 

Tjejmilen! Jag lovar er tjejer – ni kommer inte ångra er [...] - jag tror att det kan kännas både 

lättare och roligare att träna tillsammans inför ett gemensamt mål.”
87

 

 

Vi upplever att denna tjej finner en styrka i en idrott för bara tjejer och kvinnor. Kan det 

finnas en fördel för en tjejs självbild att endast jämföra sina egna prestationer, som när denna 

kvinna pratar om att “träna tillsammans inför ett gemensamt mål”, med sitt eget kön?  
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9.3 Motstånd 

Hanna Rangert, född 1974 (15 år): ”(En del vid resultattavlan tyckte att det var otroligt att ett 

lag med en tjej kunde slå dem).”
88

 

 

Här utmanar den Hanna Rangert “nollpunkten” genom att prestera bättre i tävlingen än 

männen som hon möter, vilket gör sig synligt i männens förvåning över hennes prestation. vi 

tolkar detta som ett motstånd, trots att Rangert kan uppleva kommentaren som positiv och 

självförstärkande så visar den ett könsmönster där kvinnan bör vara underordnad i fysisk 

aktivitet.  

 

1.Maria Grönevik: ”Kommentarerna om min medverkan i VAIS-herrlag är många. Från 

publiken får man tex höra: Titta, är det där inte en tjej som är med? Vad duktig hon måste 

vara! Sådant är kul att höra, även om de som säger det oftast inte förstår så mycket om 

dragkamp [...].”
89

 “En irriterad dragare från Löftadalen sa, efter en förlorad match mot oss: Är 

det en herrklass, ska det väl för f-n vara herrar! Vad han menar var nog, att vi hade fördel av 

att jag inte väger så mycket. Därför kunde de andra sju dragarna, vara lite tyngre och kanske 

bättre än i ett ´normalt´ lag.”
90

  

 

I ovanstående exempel så blir motståndet tydligt då herrarna upplever det orättvist med den 

skeva viktfördelningen i motståndarlaget. Grönevik, bör inte få tävla i samma klass menar de 

och för den idrottare som blir anklagad för detta så uppstår ett utmanande dilemma. Ska hon 

fortsätta tävla, växa av motståndet eller om hon ser befogad kritik i motståndet och slår ner på 

sin prestation, ger upp eller byter till en kvinnlig dragkampsklass. 

 

10. Analys  

Nedan följer analysen av verksamhetsberättelserna och de enkätundersökningar som vi har 

fått in. De analyseras utifrån Hirdmans beskrivning av social ordning samt Gjerset, 

Annerstedt, Svendsen och Team Danmarks beskrivningar av utveckling för idrottsutövare. 

Alltså vad idrottsutövare motiveras av, deras ambitioner och miljöns betydelse, när det 

kommer till enkätundersökningarna. När det handlar om verksamhetsberättelserna kommer de 
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analyseras utifrån Hirdmans teori angående social underordning och kvinnliga idrottares 

samspel med manliga idrottare. 

 

10.1 Verksamhetsberättelser 

Frågan om integrerad idrott, segregerad idrott och dess påverkan på självuppfattning upplever 

vi som svårare att urskilja än vad vår första inblick i ämnet förklarade. Vi kan urskilja att 

samtliga kvinnliga idrottare inom integrerad idrott, har en hög självbild. Berättelse 3 visar 

tendenser på att vara målinriktad, jämför sin prestation, oavsett kön med de som presterade 

bättre än henne själv. Det visar på en hög självuppfattning enligt Annerstedt & Gjersets 

förklaring om att en person med låg självuppfattning skulle fokusera på att man presterar 

sämre snarare än att lyfta de som presterar bättre.
91

 Maria Grönevik förklarar öppet att 

integrerad idrott har sina fördelar då man som kvinna, enligt henne, presterar bättre, baserat på 

hennes jämförelse med EM motståndarna som tränar segregerat. Hon väljer att fokusera på 

vad hon kan få med sig i den träningsformen snarare än de orättvisor som en annan person 

möjligen uppfattat. 

 

Vi visar upp fler exempel på hög självuppfattning i den integrerade än den segregerade, trots 

att den integrerade är den enda som möter yttre motstånd enligt verksamhetsberättelserna. De 

exempel som vi hittat visar att män som ser en prestation av en kvinna och denna prestation 

överstiger en medelmåttig manlig prestation, möter hon motstånd, se exempel 4. I exempel 1 

så kan man uppfatta publikens uttalande om “kolla är inte det en kvinna, vad duktig hon måste 

vara” som något stärkande och självupplyftande, men det kan ju även tolkas som en 

förminskning av kvinnan och en låg förväntan på dennes prestation. I samma exempel får 

kvinnan motstånd av de spelare som hon ställs emot. Förminskningen av hennes prestation i 

relation till hennes medspelare ligger i grunden för mottävlandens uttalande och förstärker 

den sociala ordning som Hirdman beskriver.
92

 Hirdman menar att förloraren är den person 

som bryter upp könsnormerna utan att ha en majoritet med sig i värderingen.
93

 Vi uppfattar 

ifrån detta exempel att hon förstår utmanandet i att hon som dragkampskvinna går emot 

könsnormen och det verkar med tanke på motståndet från publik och motspelare som att hon 

inte har en majoritet med sig i frågan. Är hennes uttalanden om att “det jämnar ut sig” ett 

tecken på hennes höga självuppfattning som gör att spelets regler inte gäller henne? 
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Den integrerade idrotten innehåller de mest spretiga tolkningar av självbild som våra exempel 

visar. I exemplet tjejmilen kan vi uttolka en stärkande bild av integrerad idrott, som ger en 

stämning och gemenskap som vi inte känner igen från övriga exempel. Självuppfattningen 

borde alltså enligt detta exempel stå som högst i segregerad idrott men vi kan se i redan nästa 

exempel att en segregerad idrott inte alltid genererar den starka självuppfattning som kvinnan 

ovan ger uttryck för. Det första exemplet i segregerad idrott visar enligt oss på en något lägre 

självbild, hon förklarar sina motgångar tydligt i felen hon begår under tävling, som att “vända 

kartan åt fel håll” eller att hon skulle behöva hjälp för att komma på rätt spår senare i 

tävlingen. Även att hon benämner sig själv som “tanten” tolkar vi som något förminskande i 

ett idrottsligt perspektiv. Hirdmans teori om social underordning kan bekräftas i det att den 

integrerade idrotten visar att kvinnor möter motstånd i sin idrottsutövning när de är i 

idrottsliga samspel med män. 

 

10.2 Enkätundersökningarna 

Tabellen nedan ser vi hur många träningar varje respondent hade i veckan under deras aktiva 

tid i Växjö AIS. Tabellen avslutas med hjälp av två medelvärden för att på ett lättare sätt se 

vilket kön som hade mest träningstillfällen. 

 

Fråga 1:   Herrar | Damer 

0 tr:  1 | 

1 tr:   | 2 

1,5 tr (1-2 tr):  | 1 

2 tr:  1 | 

3 tr:  1 | 

5 tr:   | 1 

6 tr:  1 | 

7 tr:   | 1 

 Medelvärde: 2.75  Medelvärde: 3.1 

 

Med hjälp av denna sammanfattande tabell har vi fått fram en generaliserbar bild av antalet 

träningstillfällen de olika könen hade i idrottssällskapet Växjö AIS (se Bilaga 1-9 för 

fullständiga svar). I Tabellen och med hjälp av medelvärdet kan vi se att damerna i Växjö AIS 

har haft fler träningstillfällen än männen. På så sätt tolkar vi att damerna i idrottssällskapet har 
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haft större möjlighet till att kunna utvecklas i Växjö AIS än männen i samma förening. Dock 

är det viktigt att påpeka att det kan finnas en rad olika anledningar till att det har blivit detta 

resultat. Bland annat kunde resultatet sett annorlunda ut om det hade varit fler som hade 

svarat på enkätundersökningen, vilken idrott som respondenterna utövar skulle kunna påverka 

resultatet samt att vi kan ha stött på extremvärden bland respondenterna när det handlar om 

motivation och ambitionsnivå. 

 

Fråga 2: 

Enkätrespondenterna uppger att de för det mesta tränade utomhus. 2 respondenter diskuterar 

att de tränat inom och utomhus vilket skulle kunna peka mot en större möjlighet till 

utveckling, men överlag upplevs de nöjda med sina träningsanläggningar och möjligheten till 

träning. Det ovanstående tyder på enligt vår tolkning att föreningen motsvarar 

idrottsutövarnas förväntningar och ambitioner. 

 

Fråga 3 & 4: 

7 av 9 enkätrespondenter svarade på fråga 3 och 4, det vill säga om de utövade någon 

ytterligare idrott utöver den idrott som de utövade inom Växjö AIS samt om någon av 

idrotterna var en utnämnd förstaidrott. Några av idrotterna som nämndes av respondenterna, 

som inte var så kallade förstidrotter, var golf, innebandy, allmän motion, löpning, skidor och 

gymnastik med mera. Det var 1 av 9 som hade en förstaidrott som inte var den idrott som 

personen utövade inom Växjö AIS (se Bilaga 1-9, fråga 3 & 4 för fullständiga svar). Det vi 

kan se är att i stort sett alla enkätrespondenter hade sin förstaidrott i Växjö AIS, om det hade 

varit fler som utövade en annan förstaidrott i en annan förening så kan det ha påverkat 

personernas ambitionsnivå och på så sätt påverkat träningsmöjligheterna och direkt påverkat 

utvecklingsmöjligheterna för de idrotter som är specifika för Växjö AIS. Detta kopplar vi till 

Gjerset, Annerstedt och Svendsen tankar angående motivation, ambition och träningslära i 

allmänhet.
94

 

 

Fråga 5: 

● Svårt att svara på, problem uppstod när vissa ville elitsatsa och vissa ville förbli 

motionärer: 1st 

● Verkligen/Ja: 3st 
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● Kan inte svara på det/vet ej: 3st 

● Nej: 2st 

Utifrån svaren som vi har fått från respondenterna kan vi se att de är oense om alla inom 

idrottsföreningen Växjö AIS hade samma möjligheter till att utveckla sitt idrottsutövande. En 

respondent nämner att de inte hade några organiserade träningar och att de var utan tränare 

och på så sätt fick de styra upp det organisatoriska och själva träningarna helt på egen hand, 

medan en annan respondent svarar med ett simpelt ‘ja det tycker jag’ (se Bilaga 7 & 8). De 

respondenter som svarade ja på denna fråga hade hemhörighet i orienterings- och 

gångsektionen. Sedan finns det även respondenter från samma sektioner som antingen inte vet 

eller inte hade någon uppfattning. De respondenter som svarade nej samt att det uppstod 

problem när vissa ville elitsatsa kontra förbli motionärer på denna fråga hade hemhörighet i 

dragkamps- och orienteringssektionen. Dessa svar kan tolkas på en rad olika sätt, till exempel 

att människor från en och samma sektion uppfattar upplevelser som har med utvecklandet av 

sitt idrottsutövande på olika sätt, vilket kan anses förståeligt. Dessa uppfattningar kan 

påverkas beroende på vad respondenterna motiverades av, vilken ambitionsnivå 

respondenterna hade samt utifrån träningslära i allmänhet.
95

 

 

Fråga 6: 

Enkätsvaren (se Bilaga 1-9) gav följande resultat gällande vilka förväntningar respondenterna 

hade på sitt idrottsutövande samt på sin utveckling under sina aktiva år inom föreningen 

Växjö AIS: 

● Elitsatsning: 3 st 

● Kamratskap/kul/fysisk status/rekreation: 5 st 

● Halvproffssatsning: 1 st 

 

Med hjälp av resultatet kan vi se att majoriteten av respondenterna inte hade så speciellt höga 

förväntningar på sitt idrottsutövande. Detta behöver inte alls påverka synen på verksamheten 

som Växjö AIS ägnar sig åt eller vilka möjligheter som erbjöds idrottsutövarna. 

 

Fråga 7: 

När det kom till vad respondenterna motiverades av såg det ut på följande sätt (se Bilaga 1-9): 

● Lagkamrater/sporten/gemenskapen: 2st 
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● Framgång/tävlan: 2st 

● En blandning av de två ovanstående: 3st 

● Familjen: 2st 

 

Här kan vi se att det lågt antal respondenter som motiveras av framgång/tävlan och att 

resterande del av respondenterna, dvs. ett högt antal, som motiveras av att ha kul, 

gemenskapen och familjen etc. Som vi har nämnt ovan i kapitlet 6.2 materialdiskussion är 

idrottsutövarnas förväntningar och motivation viktiga incitament för föreningens satsande 

inom föreningen för idrottslig utveckling
96

 

 

11. Slutdiskussion 

I detta avsnitt behandlar vi de analyser som gjorts av de båda primärkällorna. Vilka samband 

som finns samt hur de svarar till våra frågeställningar. Samt hur det står i relation till teorin. 

 

Den integrerade idrotten ger genomgående indikationer på att idrottsutövarna i dessa tränings 

och tävlingsgrenar bär på en stark självuppfattning som inte präglas av att man ser ner på sina 

prestationer. Det är trots detta endast i den integrerade idrotten som kvinnor möter motstånd i 

sitt idrottsutövande.  

 

Den segregerade idrotten möter inget motstånd men är samtidigt i och med Ann-mari Fälton 

den enda där vi kan utläsa att en idrottsutövare bär på en sämre självuppfattning. Fälton är 

betydligt äldre än de övriga idrottarna och det kan vara på grund av detta som hennes 

självuppfattning upplevs lägre. Enligt Fagrell så påverkar ens sociala kontext indoktrineringen 

i sin plats i “spelets regler”, vilket sätter sin grund i uppväxten
97

 och det kan vara på grund av 

detta som utfallet blir olika beroende på ålder, menar vi. 

 

Självuppfattningen uttrycks olika av de olika berättelserna. De gemensamma dragen av de 

med hög självuppfattning ligger i att idrottarna bjuder in till konkurrens, i två av fallen, 

konkurrens från framför allt män/killar (exempel 1 och 5).  Berättelsen som antyder en lägre 

självuppfattning undviker det komparativa momentet och fokuserar istället på sig själv. Vilket 

ligger i linje med hur Gjerset, Annerstedt och Svendsen beskriver uttrycken för låg 
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självuppfattning där man koncentrerar insatsen i sina egna misslyckanden skulle snarare än att 

lyfta de som presterar bättre.
98

 

 

Vi kan med enkätsvaren urskilja att det i stort sett genomgående återges en bild av Växjö AIS 

som en förening där målen ligger i att vara aktiv snarare än att satsa på professionalitet eller 

elit. Ambitionsnivån samt motivationen från idrottsutövarna som säger att en majoritet var 

intresserade av gemenskapen eller att de var aktiva på grund av familjemedlemmar som var 

aktiva inom föreningen tolkar vi som ett svar på utvecklingsambitionerna inom våra 

enkätrespondenter. Ur vårt material så är det dock tydligt att den ambition som 

idrottsutövarna hade inte hämmades beroende på kön, då de kvinnliga idrottsutövarna hade 

fler träningstillfällen än männen, varken kvinnorna eller männen ger uttryck för missnöjdhet 

kring antalet träningstillfällen vilket säger att de ligger i linje med idrottarnas egen motivation 

till träning. Missnöje uttrycks genom andra faktorer. En respondent var tydlig med att det 

fanns skillnader mellan möjligheterna när det kom till det ideella arbetet som kan finnas inom 

en idrottsförening. Det vill säga att det fanns människor i föreningen som hade lagt ner 

mycket tid att fixa iordning lokaler med mera och att det fanns andra människor som drog 

nytta av detta och som inte bidrog med något annat åt andra hållet (se Bilaga 5, fråga 5). 

 

Enligt RF fanns det många anledningar till att den gamla jämställdhetsplanen, RIM 1977, 

behövdes bytas ut och att själva jämställdhetsarbetet var tvunget att förbättras. Till exempel 

fanns det många inom idrottsrörelsen som representerade en konservativ kvinnosyn (se kapitel 

3. Bakgrund).
99

 

 

Utifrån den enkätundersökning som vi har genomfört kan vi se att det inte är några större 

skillnader mellan de respondenter som representerar tiden innan 1990-talet och den nya 

jämställdhetsplanen och de respondenter som representerar tiden efter 1990-talet och den nya 

jämställdhetsplanen (se Bilaga 1-9). Som vi har nämnt tidigare har Växjö AIS haft och har 

fortfarande en uttalad policy om att alla människor, oavsett kön, religion eller etnicitet med 

mera skall ges samma möjligheter att delta (se kapitel 1. Inledning). 
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12. Didaktisk reflektion 

Den svenska idrottsrörelsen är den största folkrörelse i Sverige med över 3,1 miljoner 

medlemmar.
100

 Vi påstår då att det är många människor i Sverige som ser upp till 

idrottsrörelsen och deras arbete, dock är inte alla perfekta. Organisationer, företag och 

människor med mera har alla något som man vill bli bättre på eller något man inte är nöjd 

med. Enligt RF har dessutom nio av tio barn/ungdomar någon gång i deras uppväxt varit med 

i en idrottsförening.
101

 I detta arbete har vi både fått fram negativa och positiva aspekter av 

idrottsrörelsen och idrottsföreningen Växjö AIS. Med hjälp av dessa aspekter kan skolans 

värdegrund och uppgifter framhävas mer och få en ännu större plats i skolans värld än vad 

värdegrunden och uppgifterna har idag, och på så sätt hjälpa till exempel barn, ungdomar men 

även vuxna människor om vilka rättigheter och möjligheter som de har. Det handlar inte bara 

om Idrottsrörelsen utan alla sorters folkrörelser, organisationer och företag med mera i landet 

Sverige. Detta arbete kan appliceras på och upplysa en rad olika punkter när det kommer till 

riktlinjer och mål som elever, lärare och andra människor i skolans värld skall följa. Här 

nedanför kommer ett ex antal punkter presenteras: 

 

Skolans ansvar att varje elev 

 

● “har kunskaper om de mänskliga rättigheterna,”
102

 

 

Läraren ska 

 

● “se till att undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv,”
103

 

 

Skolans mål är att varje elev 

● “kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 

rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 

erfarenheter,” 
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● “respekterar andra människors egenvärde och integritet,” 

● “tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 

medverkar till att hjälpa människor,” 

● “kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, 

kultur, språk, religion och historia,” 

● “kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen, och” 

● “visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv.”
104

 

Alla som arbetar i skolan ska 

● “aktivt främja likabehandling av individer och grupper”
105

 

Om vi sedan lägger fokus på hur denna uppsats kan användas när det kommer till själva 

skolämnet historia så finns det områden som denna uppsats kan vara användbar inom. De 

olika områdena är följande: 

Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska 

förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel 

befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på 

människors värde, på makt och på könsmönster.
106

 

 

Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella 

förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras 

situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, 

kön och sexualitet.
107
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Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och 

annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder.
108

 

När man pratar om historiska frågeställningar så är det främst könsmönster som denna uppsats 

är användbar i, när det kommer till ett utbildnings- och lektionssyfte. I och med att uppsatsen 

upplyser läsaren/eleverna om hur olika könsmönster var under sent 1980-tal och vidare in i 

1990-talet kan läsaren/eleverna jämföra dessa könsmönster med hur det ser ut i den tid som 

läsaren/eleven befinner sig i. Vidare använder sig denna uppsats sig av olika källor såsom 

policydokument och verksamhetsberättelser som eleverna kan göra källkritiska analyser på. 
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Bilagor 

 

Här nedan presenteras enkäterna i sina fullständiga format som vi har utgått ifrån i vår analys. 

 

Bilaga 1 

H1, dragkamp, 1997: 

Fråga 1, Svar: 

Har varierat under åren 2 gånger per vecka i snitt i organiserad form samt egen löpträning 1-2 

gg per vecka. 

 

Fråga 2, Svar: 

Har varierat i standard. Vi tränade ihop med Hovmantorps DK och i deras "barndom" fanns 

det inte lika bra träningsredskap där som i Växjö. Utomhus kan vi välja träningstider då vi är 

ensamma om planen och vi var och är kreativa när det gäller att skapa för sporten anpassade 

träningsredskap. Vintertid har det varit svårare att hitta bra lokaler i Växjö då vi är en liten 

sport och kräver en yta på 30 meter. 

 

Fråga 3, Svar: Nej. 

 

Fråga 4, Svar: - 

 

Fråga 5, Svar: 

Växjö AIS är en flersektionsförening där varje idrott så att säga sköter sig själv, så frågan är 

svår att svara på. Inom dragkamp uppstod ett problem när vi blev duktigare då en del ville 

satsa på elitdragkamp och andra ville fortsätta som motionärer, Gissar att en del av de övriga 

sektionerna kan ha samma problem. Däremot har jag aldrig upplevt någon rivalitet mellan 

sektionerna, tvärtom kan en idrottare börja som skidåkare, sedan bli dragkampare och sluta 

som bowlare. Det är föreningens styrka. 

 

Fråga 6 , Svar: 

Mest för den fysiska statusens skull men även socialt, vi var och är ett bra gäng. 

 

Fråga 7, Svar: 
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Vi var ett bra gäng som ovan, men också känslan av att pressa kroppen maximalt och bli 

riktigt trött. Fördelen med en mindre sport är just "familjekänslan" även mellan klubbar. 
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Bilaga 2 

H2, orientering 1987: 

Fråga 1, svar: Normalt 3 stycken. Tis, Tor och Sön 

 

Fråga 2, svar: 

Nyttjade egentligen bara omklädningsrummen då vi höll på med orientering så var det skogen 

som var arenan. 

 

Fråga 3, svar: Golf 

 

Fråga 4, svar: - 

 

Fråga 5, svar: 

Verkligen, man tränade och tävlade mot varandra men även till stor del mot egna mål. Alla 

kunde och fick vara med. 

 

Fråga 6, svar: 

Kul med orientering och löpträning. Vi var ett ganska stort gäng som var i samma ålder. 

Tränade, tävlade ihop och umgicks även utanför VAIS. 

 

Fråga 7, svar: 

Kul med stort kompisgäng. Härligt att träna och tävla ute. Sen var det även inspirerande att 

prestera bra på tävling och i stafett (budkavle) med lagkompisarna. 
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Bilaga 3 

K1, orientering 1987: 

Fråga 1, svar: 

1 gång i veckan hade jag ungdomsträning våren-hösten i orientering. Vi tränade aldrig under 

vinterhalvåret. 

 

Fråga 2, svar: 

Vi höll till i skogarna runt Växjö. Jag var med och ta fram övningar som vi skulle kunna 

använda till ungdomar. Gällande träna karta och kompass. (och ha kul också). 

 

Fråga 3, svar: 

Satt med i träningskommitén i sektionen orientering. 

 

Fråga 4, svar: - 

 

Fråga 5, svar: 

Kan jag inte svara på. Jag var med i orienteringssektionen. Vad jag minns fanns det antal 

olika sektioner. 

 

Fråga 6, svar: 

Nej, VAIS-orientering hade ingen elitsatsning. Alla som kom till träning fick vara med. Det 

handlade om att sektionen skulle få mer medlemmar. 

 

Fråga 7, svar: 

Min familj var med i VAIS. Min pappa var ordförande i orienteringssektionen. Så alla i 

familjen var med. Vad jag minns tyckte jag att det var skönt att komma ut i skogen. Sprang 

själv lite orientering. Vad jag minns. Hade träningskompisar som höll på med samma sport. 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

Bilaga 4 

K2, orientering 1992: 

Fråga 1, svar: 1 st. 

 

Fråga 2, svar: 

Skogen. 

 

Fråga 3, svar: 

Ja spelade lite innebandy. 

 

Fråga 4, svar: 

Nej. 

 

Fråga 5, svar: 

Vet ej. 

 

Fråga 6, svar: 

Fysisk status och för familjen var med. 

 

Fråga 7, svar: 

Var mest med för familjen var med. 
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Bilaga 5 

K3, Dragkamp 1997 

Fråga 1, svar: 

Träning inomhus 3ggr 

Träning utomhus 4ggr 

 

Fråga 2, svar: 

Mycket idiellt arbete gjordes för att kunna bedriva egen träning samt leda 

ungdomsverksamhet. Inomhus lades det mycket snickeriarbete för att säkerställa träningen. 

Utomhus lades det mycket tid på underhåll för att hålla materialet i gott skick. Likaså gräsytor 

och skogspartier skulle hållas även det i skick. 

 

Fråga 3, svar: 

Allmän motion så som löpning och simning. 

 

Fråga 4, svar: 

Första idrott var det jag bedrev i Vais. Andra idrotter var ett kompliment och för att hålla 

kondition och styrka för att kunna bedriva min första idrott. 

 

Fråga 5, svar: 

Nej. Vissa sektioner drog ett större/tyngre lass för att Vais skulle fungera. Det var mycket 

idiellt arbete mer från vissa sektioner än andra för att hålla torpet, bastun och grönytor 

iordning. 

 

Fråga 6, svar: 

Det var halvproffssatsning som gällde likaså rekreation och kamratskap. Den fysiska statusen 

kom av sig själv med det arbete som jag/vi la ner på att bedriva träning/ungdomsverksamhet 

och att hålla var del av Vais i gott skick. 

 

Fråga 7, svar: 

Kamratskap; resor till tävlingar och mästerskap. Nå viss framgång efter mycket träning. Det 

är så jag känner det idag. då var det säkert mer allvar än vad jag minns det som. 
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Bilaga 6 

H3, orientering 1992: 

Fråga 1, svar: 

Jag var inte med på träningar, utan sprang bara tävlingar. 

 

Fråga 2, svar: 

Jag nyttjade dem inte så därför har jag ingen uppfattning om träningslokalerna. 

 

Fråga 3, svar:  

I Växjöais orienterade jag. Utanför VAIS spelade jag badminton i korpens regi, tennis privat, 

vindsurfade i Växjö segelsällskap, åkte skateboard samt konditionstränade på eget initiativ. 

 

Fråga 4, svar: 

Badminton. 

 

Fråga 5, svar: 

Det har jag ingen uppfattning om. 

 

Fråga 6, svar: 

Jag sprang direktbanor(orientering) tillsammans med en kompis som satsade mer seriöst. Jag 

sprang bara för att det var kul att umgås med min kompis och att det var spännande om jag 

skulle hitta kontrollerna överhuvudtaget. 

 

Fråga 7, svar: 

Kamrater som sprang orientering. Framgång var inte en drivkraft. 
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Bilaga 7 

K4, gång 1997: 

Fråga 1, svar: 

Jag har varit med i Vais sedan 1989. Var då 11 år gammal när jag började med tävlingsgång. I 

början tränade jag knappt inget utan ställde enbart upp och tävlade för att det var kul. 1997 

började min satsning. Tränade i snitt 5 ggr/veckan. Låter kanske inte så mycket. Men 

träningarna låg på 15-30 km per tillfälle. 

 

Fråga 2, svar: 

Har mest tränat utomhus. Gång är en enkel sport att den kan utövas nästan överallt. Mest på 

vintertid när väglaget har varit dåligt som man har tränat i tipshallen. Vi hade enbart 1 

träningstid bokad i veckan i tipshallen under vinterhalvåret, vilket var för lite. Tipshallen var 

mycket uppbokat plus att det även kostade. Tränade ibland på rullband men det blir inte 

samma sak. Tycker inte heller om att gå på rullband. Det är tråkigt. Tycker om när man 

kommer någonstans. 

 

Fråga 3, svar: 

Innan jag började satsa på gång dvs 1997 så höll jag även på med löpning samt fotboll. 

 

Fråga 4, svar: 

Tävlingsgång var det jag satsade på. 

 

Fråga 5, svar: 

Jag har mest koll på gångsektionen eftersom det är gång jag har utövat. (löpningen var inom 

annan förening). Träningen har till 95 % varit under eget ansvar. Vi har inte haft någon 

organiserad träning av ledare. Vi har tränat oss själva. Sedan blev jag ihop med Ulf-Peter som 

också höll på med gång. Han hjälpte mig att lägga upp träningsprogram. Hade nog varit svårt 

för mig att motivera mig själv om jag inte fått den hjälpen. 

 

Fråga 6, svar: 

Jag ville se hur bra jag kunde bli. Det handlade om proffssatsning. 

 

 

Fråga 7, svar: 
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Jag motiverades av både framgång och motgång. Man blir extra revansch sugen när det har 

gått dåligt. Likaså att man får gott självförtroende när det har gott bra. 
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Bilaga 8 

H4, gång 1997: 

Fråga 1, svar: 

6 

 

Fråga 2, svar: 

Mycket bra träningsförhållanden i anslutnig till vår klubbstuga VAIS-Torpet. På 

vinterhalvåret tränade jag mestadels inomhus i Tipshallen som jag hade tillgång till alla dagar 

i veckan. 

 

Fråga 3, svar: 

Ja, jag utövade Gång, löpning och skidor inom Växjö AIS. 

 

Fråga 4, svar: 

Gång. 

 

Fråga 5, svar: 

Ja det tycker jag. 

 

Fråga 6, svar: 

Jag tävlade på elitnivå och deltog i bla Landskamper och Världscupen. 

 

Fråga 7, svar: 

Störst motivation var nog att nå framgång och tävla på internationell elitnivå tillsammans med 

mina lagkamrater i klubben. 
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Bilaga 9 

K5, orientering 1992: 

Fråga 1, svar: 

1-2 ggr/veckan 

 

Fråga 2, svar: 

Våra träning var utomhus; löpning på väg/skog samt ibland styrka i någon hyrd lokal(skola). 

Kartor och material att låna fanns (kompass etc) 

 

Fråga 3, svar: 

Fotboll Sandsbro AIK 

Gymnastik Dackegymnastik 

 

Fråga 4, svar: 

Nej. 

 

Fråga 5, svar: 

Ja. 

 

Fråga 6, svar: 

Ungdomsnivå - topp 5 i Småland. 

 

Fråga 7, svar: 

Lagkamrater, sporten i sig, gemenskap. 

 

 


