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Abstract 
 

Author: Evelina Källberg 

Title: Gymnastic girls and ice-hockey girls – a study on the existing gender and norms in two 

sports organisations. 

Supervisor: Cecilia Jonsson 

Assessor:  

 

The aim of this study was to examine which norms are applicable and how they are 

reproduced in two sports organisations. More specifically the aim was to find out how the 

leaders worked with gender roles and what message the organisations give out to young 

people. And at the same time, find out if there are similarities and differences between two 

different organisations, regarding norms and gender roles.  The study was based on 

observations and interviews. The observations were made during and after training in an ice 

hockey team and two gymnastic teams for girls nine to thirteen years old. The interviews were 

conducted with seven leaders and one senior ice-hockey player. The results have been 

presented and analyzed based on four key theoretical points, gender theory, gender 

stereotypes, the other sex, and deviate from the norm. The results showed the presence of 

existing gender norms and values. And both similarities and differences between the 

organisations. The leaders and the organisation's work with gender roles have also been 

presented as a part of the result. The results also show that the leaders and the organisations 

aren’t working with gender roles in sport. 
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1. Bakgrund 

Hur genomsyrar maskulina och feminina normer olika idrotter och vad får det för 

konsekvenser för idrottande barn och unga? Frågorna har inget enkelt svar, men eftersom 

föreningsidrotten idag är en stor och betydelsefull social arena för barn och unga i Sverige bör 

den utforskas och åtminstone delvis besvaras.  

 

I Sverige finns 20 000 idrottsföreningar och totalt finns det 2 274 000 aktiva medlemmar. 

Riksidrottsförbundets statistik från 2011 visar att mer än hälften av barn mellan 7-14 år tränar 

och tävlar i en idrott och att ungefär ett av tre barn och unga mellan 15-19 år tränar och tävlar 

i en idrott (Riksidrottsförbundet, 2011b). Enligt en studie av Ungdomsstyrelsen (2005) är det 

14 % av unga mellan 13-20 år som aldrig har föreningsidrottat. Studien säger även att en 

majoritet av unga anser att idrotten har stor betydelse i deras liv och att idrotten upptar en 

omfattande del av ungas fritid.  

 

Meuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen & Jacobsen (2008) beskriver vikten av att sociologi 

inte handlar om studieobjektet, utan av sättet att tolka och förklara det man undersöker. 

Eftersom föreningsidrotten är en stor social aktör och socialt fostrar barn och unga i vårt 

samhälle har den en stor inverkan i barns och ungdomars vardag. Idrotten är således en viktig 

aktör i sättande och reproducerande av normer som exempelvis maskulinitet och femininitet. 

Riksidrottsförbundet (2011a) arbetar aktivt med regleringar av verksamhetens sociala delar, 

genom vägledning, som tränarutbildning. Riksidrottsförbundet (2011a) har publicerat 

”Idrotten vill” som är ett dokument med utgångspunkterna för idrottsrörelsen som påverkar 

leden ända ner till de lokala föreningarna. Kommunerna använder sig även av dessa när de tar 

fram den lokala idrottspolitiken (Eriksson & Svensson, 2005). Riksidrottsförbundet arbetar 

även med att skriva policys som lokala föreningar och kommuner arbetar utifrån, exempelvis 

alkohol- och tobakspolicy, policy mot sexuella trakasserier inom idrotten, policy mot 

diskriminering på grund av sexuell läggning, samt en jämställdhetsplan (Riksidrottsförbundet, 

2005; 2007; 2011c; 2011d). Riksidrottsförbundet (2011a) har en roll som innebär att man ska 

företräda idrottsrörelsen i deras kontakt med myndigheter, samt uppehåller vissa krav för de 

föreningar, som är medlemmar. När man kommer till föreningarnas verksamhet är den dock 

till stor del självreglerad. Föreningen bestämmer sina egna stadgar, som de verksamma inom 

respektive förening har en skyldighet att följa. De flesta föreningarna bedrivs av ideellt 
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engagemang och oavlönade tränare. Detta betyder att föreningarna är beroende av frivilliga 

personer och kan endast ställa krav på personerna utefter det.  
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2. Problemformulering 

Idrotten framställs ofta som ett hjälpmedel för att stärka barn och ungas självförtroende och 

bidra till en positiv fostran av våra barn och ungdomar (Carlsson, 2009). Men inom idrotten 

finns också rum för negativa och skadliga företeelser. Barn- och ungdomsledarna spelar en 

stor och viktig roll för barnen och ungdomarna, då det är ledaren som övervakar och ansvarar 

för gruppen. Att en tränare har ett stort ansvar och även makt över barnen har visat sig vid 

flera uppmärksammade fall. Ett exempel är Patrik Sjöberg som valde i vuxen ålder att gå ut 

med att han blivit utsatt för sexuella övergrepp av sin tränare (Lutteman & Sjöberg, 2012). 

Inom idrotten finns också en inpräntad idrottskultur med normer och värderingar som formar 

idrottsutövarna. Exempelvis innehåller idrotten olika handlingar och aktioner, som motsäger 

samhällets lagar och regler, men är socialt accepterat, för att det är inom idrottens ramar.  

 

2:1. Idrottskulturen och normer 

Idrotten lär våra barn och ungdomar normer och värderingar. Vissa av dessa normer och delar 

av idrottskulturen är motsägande vårt samhälles lagar och regler. I den svenska lagstiftningen 

finns inga undantag för idrotten om skadestånd eller misshandel. Däremot finns det en 

acceptans för handlingar, som annars skulle bedömas som straffrättsliga, endast för att de sker 

i idrottens namn. Exempelvis är ishockey en idrott som är väl utbredd i samhället och 

innehåller till sin karaktär våldsamma inslag i form av tacklingar och hårt spel. Det finns 

många exempel på spelare som tacklats medvetslösa, fått hjärnskakning eller brutit 

kroppsdelar (Lundin, 2012). I ishockey är det dessutom vanligt att matcherna bryts av med 

slagsmål (Westlund & Forsgren, 2010). Detta är handlingar som utanför rinken eller planen 

skulle bedömas som misshandel. Vissa blir åtalade, men i de flesta fall får spelaren endast 

matchstraff (Carlsson, 2009). Handlingarna inom idrotten förmedlar gällande normer för vad 

som är accepterat beteende och inte, till barn och ungdomar. Det finns exempel på slagsmål 

och anmälningar av misshandel även i de yngre åldrarna (Castelius, 2008). 

 

 

2:2. Den maskulina normen 

Inom idrottskulturen finns även maskulina och feminina normer. Den maskulina normen står 

för tuffhet och mod. Som spelare ska du kunna tåla lite stryk och ställa upp för laget. 

Exempelvis inom fotboll, som är den mest populära idrotten för både pojkar och flickor, 
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skiljer man på pojkar och flickor i deras fotbollsspel . Eliasson (2009) beskriver hur 

pojkfotboll har ett hårdare närkampsspel, där pojkarna strävar efter att vara stora och tuffa. 

Medan i flickfotboll ber flickorna om ursäkt efter en tackling och går inte in lika hårt i 

närkamper. Enligt Eliasson (2009) relaterar flickfotbollen bättre till fair play och policys, med 

deras snälla och mindre fula spel. Ändå visar forskning att flickor får höra att de måste vara 

tuffare och hårdare som pojkarna, när de träder in i fotbollen, som länge varit mansdominerad 

(Eliasson, 2009, Riksidrottsförbundet, 2011). I vissa idrotter gör man även skillnad mellan 

könen i regelverket. I exempelvis damhockey är det otillåtet med tacklingar, vilket är centralt 

i herrhockey. Samt att damspelare måste använda sig av heltäckande ansiktsskydd under spel, 

medan herrarna endast behöver ett godkänt visir (Svenska ishockeyförbundet, 2010 & 

Gilenstam, Karp & Henriksson Larsén, 2009).  

 

2.3. Den feminina normen 

Idrottens normer om maskulinitet och femininitet synliggörs också i vilka idrotter pojkar/män 

och flickor/kvinnor väljer. Det finns en tydlig uppdelning av kön inom idrotten. 

Riksidrottsförbundets (2011) undersökning visar att de fem mest populära idrotter bland 

manliga utövare (7-70 år) är fotboll, golf, innebandy, ishockey och skytte. Medan bland 

kvinnliga utövare (7-70 år) har idrotterna gymnastik, ridsport, fotboll, dans och golf flest 

utövare. Vissa idrotter har också en tydlig könsuppdelning av ledare. Forskning visar också på 

att det finns könsskillnader i beteende bland idrottare. Ätstörningar bland idrottande kvinnor 

har länge varit känt. Forskningsresultat visar på att ätstörningsproblem generellt är något 

större bland idrottare än icke idrottare. Dessutom är ätstörningar inom vissa idrotter vanligare, 

exempelvis i uppvisnings- och dansidrotter, samt i idrotter på elitnivå (Leidhammar, 1992, 

Lindwall, 2003). Tina Nordlund och Emma Igelström är två kända kvinnliga idrottsprofiler, 

som delat med sig att de båda varit aktiva idrottskvinnor, samtidigt som de lidit av 

ätstörningar. Emma Igelström skriver i sin bok om hur samma disciplin, som fått henne att nå 

höga idrottsliga prestationer, även är gällande när det gäller hennes ätstörning och mål att 

uppnå sitt kroppsideal (Igelström, 2006, Nordlund & Bank, 2006). Det är också länge känt att 

gymnaster gynnas av en låg kroppsvikt, samt pressas till viktnedgång. Nyligen publicerades 

hur träningsklimatet för svenska elitgymnaster ser ut och hur ledarkulturen inom 

elitgymnastiken innehåller psykisk misshandel, viktkontroll och manipulation för de unga 

gymnasterna. De uppgifter som kommit fram bryter mot samhällets normer och FN:s 

barnkonvention (Edvinsson, 2012a, Edvinsson, 2012b, Stier 2012).   
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Idrottskulturen och dess normer är djupt rotade för de som är involverade. De ses som 

självklara och kan i många fall ifrågasättas. Redan vid låg ålder lär sig barn och ungdomar hur 

idrottskulturen fungerar. Detta gör mig nyfiken på att se hur normer inom två 

idrottsföreningar ser ut och återskapas. Jag kommer att undersöka en idrott där den maskulina 

normen dominerar och en idrott där den feminina normen dominerar, för att kunna se likheter 

och skillnader. Särskilt vill jag poängtera att jag vill ha med en idrott, där den feminina 

normen dominerar, eftersom många forskare fokuserar på den maskulina normen och hur män 

blir män och kvinnor efterliknar män. På så vis blir den ena delen av forskningsområdet 

outforskat, som kommer att blir tydligt i tidigare forskning. 
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3. Syfte 

Mitt syfte är att i en studie av en gymnastikförening och en ishockeyförening undersöka genus 

och hur genus och normer reproduceras i respektive förening. Genom att studera två olika 

idrottsföreningar vill jag jämföra likheter och skillnader mellan de två idrotterna vad gäller 

genus och normer.  

 

 

4. Forskningsfråga 

 Vad finns det för likheter och skillnader mellan grupperna, gällande genus, normer 

och värderingar? 

 Hur tar sig genus och normer uttryck i de olika idrotterna? 

 Hur arbetar ledarna med genus inom idrotten? 

 Vad vill idrottsföreningen förmedla till barn och ungdomar, vad det gäller idrott och 

genus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

5. Tidigare forskning 

Under den här rubriken tar jag upp tidigare forskning om idrottskulturens normer. Till en 

början beskriver jag idrottskulturen, den manliga normen och den kvinnliga normen ur ett 

bredare perspektiv och slutar med att visa hur normerna kommer till uttryck i särskilda 

idrotter. Jag beskriver även ledarens och tränarutbildningens roll i barnidrotten, eftersom 

ledaren har en betydande roll för barnen och idrotten. 

 

5:1. Idrottskulturen 

Carlsson (2009) skriver om hur idrotten är i förändring då samhället värdesätter idrotten som 

bra för folkhälsan och för dess underhållningsvärde. Men att idrott också har blivit något som 

kan användas som en fördel inom olika områden. Exempel på detta är att idrotten kan öka och 

stärka individers självförtroende och integrera grupper i samhället, samt att idrotten sägs ha en 

moralisk bildning för individer. Idrotten kan också skapa en politisk image och stimulera 

städers varumärken, turism och tillväxt. Exempelvis har idrotten blivit stor i utvecklingsländer 

i kampen mot HIV och ohälsa (Carlsson, 2009). Denna tilltro till idrottens samhälleliga roll 

skapar nya förväntningar på idrotten och dess organisation. Idrotten har även en rättskultur 

och normproduktion som inte alltid går hand i hand med samhällets rättssystem.  

Idrottskulturen, med uttryck som ”tuffa grabbar eller fega kärringar”, ”den som ger sig in i 

leken, bör leken tåla” eller ”domarjävel” stämmer inte överens med samhällets normer och 

värderingar, i vissa fall inte heller med samhällets rättsystem och domstolar (ibid.).  

 

5:2. Män och kvinnor i idrotten 

I de flesta idrotter dominerar antalet utövare av män medan kvinnor dominerar i ett fåtal. 

Genom tiden har idrotten förändrats och kvinnor orienterar sig mot traditionellt manliga 

idrotter, men män orienterar sig inte i samma utsträckning mot traditionellt kvinnliga idrotter 

(Larsson, 2009).  

 

Män dominerar numerärt i idrotter med starka inslag av ”kropp mot kropp” (exempelvis 

brottning, boxning och ishockey). De dominerar även i andra lagidrotter och i motorsport. 

Kvinnor dominerar i bedömningsidrotter (estetiska idrotter) och i hästsport. Dock ökar 

andelen män med ökade tävlingsinslag, d.v.s. desto högre tävlingsnivå desto mer utjämnat blir 

det i antal manliga och kvinnliga utövare.  
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Kvinnor och män har historiskt sett uppfattats som motsatser till varandra där män har setts 

som tävlingsinriktade och kvinnorna omsorgsinriktade (Larsson, 2003). Männen har setts som 

utåtorienterade mot den yttre världen och kvinnor har setts som inåtorienterade mot den inre 

världen, d.v.s. den egna kroppen och känslorna. Dessa uppfattningar har varit grundläggande 

och präglat den sociala organisationen av samhället. De har även präglat idrotten då manlighet 

har kopplats ihop med tävling och kvinnan har kopplats ihop med kropp, motion och hälsa. 

Motionsidrott sågs som hälsosamt för kvinnan, medan tävlingsidrotten sågs som skadlig för 

kvinnan på grund av att hon ansågs vara för vek fysiskt och mentalt (ibid.). Utifrån detta har 

olika idrottsformer förståtts som ”naturliga” för kvinnor och män (Larsson, 2009). När 

tävlingsidrotten slog i genom var det tidigt accepterat för kvinnor att tävla inom ”estetiska 

idrotter”, samt tävling inom individuella idrotter av typen ”kropp intill kropp” (exempelvis 

löpning och simning) och ”kropp efter kropp” (exempelvis höjdhopp och gymnastik). Dock 

fick de inte vara särskilt fysiskt ansträngande. Under 1960–70-talet blev även de fysiskt 

ansträngande individuella idrotterna populära bland kvinnor som exempelvis 

långdistanslöpning och även lagidrotten fotboll. Därefter följde handboll och volleyboll och 

under 1990-talet började kvinnor med kampsport, motorsport och lagidrotter med starka 

inslag av ”kropp mot kropp”, som exempelvis ishockey (ibid.).  

 

5:3. Ledarnas roll i barnidrotten 

Barnidrotten har ett stort ansvar att ta hand om och fostra många barn och ungdomar. 

Barnidrottsledarna har en ansvarsfull maktposition som är avgörande för barnen och deras 

idrott. I vilken idrott och vart den än sker är aktiviteten övervakad av en idrottsledare som har 

en nära relation och kontakt med barnen. En ledare bestämmer över träningar och hur mycket 

som ska fokuseras på tävlingsprestation eller det lekfulla. Idrottsledaren bestämmer alltså hur 

en träning ska gå till, vad barnen ska förbättra, vad som är viktigt att kunna och varför, vilka 

tävlingar och matcher barnen ska delta i och vilka som inte får vara med. En idrottsledare lär 

inte endast ut utan påverkar även barnen på andra sätt. Medvetet eller omedvetet förmedlar 

ledaren ett förhållningssätt, normer och värderingar. Redelius (2002) svarar i sin avhandling 

på vilka som är barnidrottsledare. Hennes forskning visar att majoriteten av ledarna är män. 

Ungefär 25 % av idrottsledarna är kvinnor. Det visas också att där kvinnorna finns i stor 

utsträckning är också avsaknaden av män stor och tvärtom. Med detta kan vi se att det finns 

könsstereotypa idrotter. Exempelvis är gymnastik och ridsport idrotter som ansetts passa 
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kvinnors ”natur”. Redelius (2002) menar att kvinnor på grund av deras fysiologiska 

förutsättningar och psykologiska dispositioner vill vara ledare inom dessa idrotter. 

Förklaringen skulle alltså kunna vara att kvinnor ur ett biologiskt perspektiv är särskilt skapta 

för att visa och ge omvårdnad. De tycker om natur och djur och vill ta hand om dessa. Dock 

kan man också se motstridighet i när det är män som sitter på hästryggen när det tävlas i 

galopp och trav där också majoriteten av tränarna är män. Männen kommer in i bilden när 

pengarna, statusen och makten finns vilket tydligt visar att skillnaderna mellan könen har att 

göra med genus, d.v.s. sociala och kulturella förhållanden. Redelius gör en jämförelse mellan 

barnomsorgen och barnidrotten. Där inom barnidrotten finns en stor mängd manliga ledare i 

jämförelse med barnomsorgen, trots att idrottsledaren måste utföra liknande uppgifter som 

pedagoger inom förskolan och skolans lägre årskurser, som exempelvis trösta, uppmuntra, 

knyta skor, hindra bråk och ha kontakt med föräldrarna (ibid.). 

 

5:4. Tränarutbildningens läromedel ur ett genusperspektiv 

Sällan ställs formella krav på en ledares utbildning för att få bedriva barn- och ungdomsidrott. 

Dock anordnar specialistförbunden instruktörsutbildningar som många ledare deltar i. 

Utbildningens syfte är att öka idrottskunskapen och om de idrottare som ledarna kan möta i 

verksamheten, samt hur de ska tränas (Grahn, 2009).  

Grahn (2009) beskriver i en artikel om hur flickor och pojkar framställs i läromedel som 

används för att utbilda ungdomstränare i idrott. Resultatet visar att antalet flickor och pojkar i 

materialet är detsamma, men att de nämns inom olika idrotter. Ytterligare analyser visar på att 

pojkar beskrivs som idrottare medan flickor framställs som problematiska inom idrotten. 

Exempelvis används ”han” för att beskriva idrottaren och på bilder är det främst pojkar och 

män (förutom i simning, där det är jämnt fördelat). I exempel beskrivs kvinnan som det 

”andra könet” då man jämför flickornas siffror gentemot killarnas med ord som ”tidigare än, 

lägre än, mindre fysiskt aktiv än”. Samt att i materialet läggs också stor vikt vid flickors 

problematik med ätstörningar, menstruationsstörningar, för hårt idrottande, att sluta tidigt och 

utseendeideal (ibid.).  

 

5:5. Barnidrottskulturen – genus i tidig ålder 

Genom att läsa om barn- och ungdomsidrott får vi en bättre förståelse för hur föreningar 

arbetar med barn- och ungdomars idrott. Eliasson (2009) visar i sin avhandling hur barn, 

ledare och föräldrar i två fotbollslag, ett pojklag och ett flicklag, uppfattar barnidrottskulturen, 
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samt det manliga norm- och värdesystem, som präglar fotbollen. Vid frågan om varför pojkar 

och flickor inte spelar tillsammans vid sex års ålder svarar barnen själva att det är för att 

pojkar är pojkar och flickor är flickor. Redan i mycket ung ålder får barnen lära sig om 

stereotypa könsskillnader och möta en genuspräglad idrottsmiljö. Både pojkarna och flickorna 

har åsikter kring hur det ska vara uppdelat mellan könen. Pojkarna beskrivs som dumma och 

egoistiska av vissa flickor och flickorna beskrivs som dåliga i fotboll av pojkarna. En av 

ledarnas största argument för att dela upp pojk- och flicklag är att vid en sammanslagning 

skulle färre flickor fortsätta spela fotboll. Ledarna ser skillnader mellan pojk- och flickfotboll 

då pojkarna är mer tuffa och hårda i sitt spel. Pojkarna dribblar även mer och är mer 

fokuserade på att göra mål än flickorna. Flickorna är snällare i sitt spel, ber om ursäkt om de 

tacklar någon och går inte hårt in i närkamper. Samt att flickorna är mer fokuserade på 

passningsspelet, d.v.s. att passa sina medspelare. Vissa ledares uppfattningar kring pojk- och 

flickfotboll visar att pojkarnas fotbollsspel är mer utav en norm i barnfotboll mer än 

flickornas. Eftersom pojkarnas fotboll beskrivs som tuffare och hårdare byggs även fotbollen 

på en maskulin norm. En ledare talar om att flickfotbollen är på god väg att bli bättre och att 

de håller på att tuffa till sig. Dessa synpunkter krockar med idrottsförbundens uppmuntran om 

fair play och policys som har mer gemensamt med den beskrivna flickfotbollen. Ändå får 

flickorna höra att de behöver vara mer som pojkarna (ibid). 

 

5:6. Ishockey och Damhockey & den maskulina normen 

I ishockey skiljer man på ishockey och damhockey vilket visar på en maskulin norm inom 

ishockey. Inom ishockey finns också strukturella skillnader mellan män och kvinnor i idrotten 

som antalet utövare och organisation. Herrhockeyn har en utvecklad organisation med olika 

seriespel uppdelade i ålder- och skicklighetsnivå. Herrhockey är dessutom en populär idrott 

för media och åskådarna. Förutom de strukturella skillnaderna finns även skillnader i 

regelverket för män och kvinnor. I damhockey är det inte tillåtet med tacklingar och damerna 

måste använda fullt ansiktsskydd oavsett ålder. Damhockeyn räknas som en ny idrott och har 

haft en långsam utveckling. Detta trots att det första SM-spelet var för 20 år sedan. Gilenstam, 

Karp & Henriksson Larsén (2009) är en del av en studie där damhockeyspelare intervjuades 

med syfte att få mer kunskap om hur damhockeyspelare lever och förklarar sin situation såväl 

inom idrott som utanför den. Kvinnorna beskriver att de som individer inte passar in i den 

traditionella bilden av en damhockeyspelare. På grund av att de håller på med en idrott för 

män och att de avviker från vad som är en ”normal” kvinna kan deras beteende och sexuella 
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läggning komma att ifrågasättas. En kvinna i studien uttrycker sig ”Bilden av 

damhockeyspelaren är nog att hon har kepsen bak och fram och spottar snus” (Gilenstam, 

Karp & Henriksson Larsén, 2009:25). Spelarna i studien är medvetna om att damhockey 

rankas lägre än herrhockey och de har anpassat sina förväntningar efter detta, exempelvis när 

det gäller istider och elitsatsning (ibid.). 

Ytterligare ett exempel på att kvinnan är det andra könet och vars egenskaper värderas lägre 

inom ishockey är bilden där AIK försöker förlöjliga och psyka sina motståndare inför deras 

möte i en ishockeymatch. Genom att sätta en kvinnlig symbol, en stringtrosa på spelaren 

använder laget det kvinnliga attributet som något negativt gentemot ishockeyspelaren 

(Wegerup, 2004). 

 

5:7. Gymnastik & den feminina normen 

Gymnastiken var till en början ämnad för män, men sågs under tidigt 1900-tal, som en 

motionsidrott för kvinnor. Gymnastiken utvecklades mot en estetisk inriktning, med fokus på 

rytm och grace. Liksom andra ”estetiska” idrotter är denna form av idrott förknippade med 

femininitet (Larsson, 2009). Eftersom idrotten tidigt accepterades av allmänheten och blev till 

för kvinnor, beskriver Larsson (2003) den som en gammal kvinnoidrott, i jämförelse med 

exempelvis fotboll eller ishockey. Till skillnad från fotboll där jämställdheten visas genom ett 

likhetstänkande, att spelet för herr- och damspelare identiskt, har jämställdheten för 

gymnastiken inneburit att kvinnorna har fått utföra ”sina” grenar. D.v.s. kvinnan har tilldelats 

grenar där endast kvinnan har rätt att delta och inte mannen (Larsson, 2003). Eftersom 

gymnastik var en av de första idrotterna kvinnor deltog i, kan man se hur tankar kring 

jämlikhet har förändrats med tiden. 

 

Gymnastik är en av de idrotter där ätstörningar är vanligast bland idrottande kvinnor. 

Generellt anses idrott ha en påverkan på flickor av olika 

anledningar, bland annat för att sociokulturens kroppsideal för 

kvinnor kommer fram tydligt inom idrotten med en smal och 

vältränad kropp och idrottsmiljöns eftersträvan på en anpassad 

kroppsvikt för prestation, d.v.s. ”den perfekta kroppen”. 

Forskning visar även att det finns likheter mellan elitidrottares 

perfektionism och kontroll och ätstörningsbeteendet. 

Sammanfattningsvis menas att idrottsmiljön skapar en riskzon 
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där individer som tidigare inte löpt någon risk blir mer mottagliga och de individer som varit i 

riskzonen påverkas till att ta hela steget ut (Lindwall, 2003). Inom gymnastik finns ytterligare 

ett perspektiv på ätstörningar inom idrotten då gymnasten gynnas av en låg kroppsvikt och där 

tränare påverkar gymnasterna till viktnedgång. Detta är inget nytt problem inom gymnastik då 

forskning visat på att gymnaster från öststaterna visat anorektiska symptom och att 71 % av 

de deltagande gymnasterna i EM i rytmisk sportgymnastik i Florens inte hade någon 

menstruation (utebliven menstruation är en påföljd av ätstörning) (Leidhammar, 1992). 

Problemet finns även i Sverige då det har kommit fram hur träningsklimatet för elitgymnaster 

ser ut för svenska gymnaster. Ledarkulturen som finns inom elitgymnastik innebär psykisk 

misshandel, viktkontroll och manipulation för de unga gymnasterna. Punkterna som har tagits 

fram bryter mot samhällets normer och FN:s barnkonvention (Edvinsson, 2012a, Edvinsson, 

2012b, Stier, 2012). 
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6. Teori 

Jag har valt att utgå från teoretiska utgångspunkter som gäller genusteori, eftersom det är 

viktigt att förstå hur vi gör kön. Samt har jag valt att välja ut särskilda delar, som grundar sig i 

genusteorin, för att tydliggöra hur genusteorin kan kopplas ihop med idrottens manliga- och 

kvinnliga normer och hur de kan ta sig uttryck inom idrotten.  

 

6.1. Genusteori 

Till en början utgick genusteorin från en biologisk skillnad mellan könen. De biologiska 

skillnaderna har sen utvecklats och byggts på med sociala och kulturella skillnader som vi lär 

oss att anpassa oss till redan vid ung ålder. Med begreppet kön syftas till den biologiska 

skillnaden mellan män och kvinnor medan begreppet genus syftar till den kunskap vi har om 

att manligt och kvinnligt mer än bara biologiskt (Davies, 2003, Hirdman, 2003, Holmes, 

2008). Davies (2003) använder sig, istället för genus, av begreppet socialisation och syftar till 

de sociala och kulturella skillnaderna om män och kvinnor. Thomsson (2012) beskriver kön 

ur ett verbperspektiv och fokuserar på människors aktiva handlingar som vi utför i alla 

relationer och situationer. Hon menar också att kön finns överallt, inom oss, runt oss och 

mellan oss, samt att vi bär på kulturens, historiens och det sociala sammanhangets syn på 

manligt och kvinnligt. Vad genus är beror på sammanhanget och vad man menar, när man 

talar om genus (ibid.). 

 

Länge har vi antagit att människors beteende hör ihop med den fysiologiska strukturen med 

genetiska, hormonella och genitala skillnader. Dock anser de flesta inte längre att maskulinitet 

och femininitet är medfödda egenskaper som vi bara kan förklara biologiskt. Däremot är 

dessa uppbyggda och inpräntade i vårt samhälle och är en förutsättning för våra liv och ett 

resultat av hur vi lever (Davies, 2003). Tidigt lär vi oss vad det innebär att vara flicka och 

pojke och tränas på att bli antingen pojke eller flicka (Johansson, 2007). Genus gör sig olika 

beroende på vart man lever, ålder, släkt, vänner och bekantas åsikter. Det har också 

kopplingar till bland annat tid, kultur, etnicitet, klass. Kvinnligt och manligt är centrala 

begrepp som sätter prägel på allt vi är med om, allt vi gör och hur vi förhåller oss till oss 

själva och omgivningen (Thomsson, 2012). 
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6.2. Stereotyper – manligt & kvinnligt 

Skapandet av genus sker i ett normsystem. Dessa normer finns i vårt samhälle som 

föreställningarna om vad som är manligt och kvinnligt (Thomsson, 2012). Våra förväntningar 

på könen påverkar vårt beteende och våra val i livet. En del anser att mäns sociala dominans 

bygger på att de är fysisk starkare då skillnaden för att män och kvinnor anses vara lämpade 

till olika arbetsuppgifter (Eagly, 1989, Holmes, 2008). De stereotypa förväntningarna på kön 

delas ofta in i olika egenskaper som att kvinnor är omhändertagande, sympatiska och 

familjeorienterade och vackra. Medan män ska vara självständiga, tävlingsinriktade, 

målinriktade, modiga och starka (Eagly, 1989, Koivula, 1999). Det finns oändliga mängder av 

osanna ”sanningar” om kvinnor och män. Vi skolas in i dessa roller genom att små flickor lär 

sig närhet, intimitet och omsorg, medan pojken fostras till självständighet, karriär och 

självhävdelse. Genom uttryck som ”duktig flicka”, pekar vi ofta på könstillhörighet även när 

det inte spelar någon roll vilket kön vi tillhör (Davies, 2003, Johansson, 2009).  

 

Vi skiljer också på kön genom kroppsspråk och utseende. Klädesplagg som klänningar och 

kjolar är symboler för det kvinnliga. Ett exempel är att flickor lär sig sitta på ett visst sätt, ofta 

i undergivna positioner med benen i kors. Till skillnad från pojkarna som sitter med knäna 

brett isär. Om en flicka sitter med benen brett isär ses de som sexuellt provokativa eller 

tillgängliga medan pojkarna utstrålar dominans och självsäkerhet (Davies, 2003).   

 

För barn är att lära sig att göra kön, ett sätt att lära sig om sig själva. Det blir då viktigt för 

deras självkänsla att ”göra kön” på rätt sätt (Thomsson, 2012). Inom idrotten lär sig barn hur 

de ska förhålla sig till manligt och kvinnligt. Redan i tidig ålder har barnen uppfattningar om 

”pojk- och flickgrejer” inom idrotten. Dock hade barnen svårt att motivera varför de tyckte att 

en idrott var en pojkidrott respektive flickidrott (Eliasson, 2009, Fagrell, 2000). 

 

6.3. Det andra könet 

Genussystemet bygger dels på en dikotomi, att manligt och kvinnligt hålls åtskilt, men också 

på en hierarki, att det manliga anses som norm och ideal och är värderat högre än det som 

betraktas kvinnligt. Thomsson (2012) skriver om könsmaktssystemet där män sätts högre än 

kvinnor och får mer resurser och makt än kvinnor. Genom att mannen ses som normen och 

kvinnan som avvikande blir kvinnan det andra könet (Hirdman, 2003, Wallin Wictorin, 2009). 

Med detta menas även att kvinnor ska lära sig att vara lika männen genom att ta för sig och 
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kräva sin plats (Thomsson, 2012).  Hall (2002) skriver om att en vanlig uppfattning är att 

genusforskningen endast rör kvinnor och att man frågar sig hur kvinnorna skiljer sig från 

männen, när man lika gärna kan fråga sig hur männen skiljer sig från kvinnan. Det är även 

något som man fokuserar på inom idrotten då man oftare fokuserar på den kvinnliga 

idrottaren i manliga idrotter än den manliga idrottaren i kvinnliga idrotter. Problematiken som 

uppstår med idrotten och femininiteten uppstår enbart av att samhället premierar den 

maskulina rollen och att maskuliniteten och idrotten likställs (ibid.). Formellt har flickor och 

pojkar samma möjlighet att exempelvis spela ishockey, dansa balett, bli astronauter och 

barnskötare. Men formella möjligheter och rättigheter är inte alltid praktiskt möjliga. De 

praktiska möjligheterna är ihopkopplade med våra önskningar och behov av att bli bekräftade 

som flickor och pojkar (Elvin Nowak, 2012). 

 

6.4. Avvika från normen - pojkflickan 

Genom att bryta mot det som anses kvinnligt eller manligt blir individen avvikande. 

Exempelvis inom yrkesvärlden blir individen avvikande och säregen genom att vara manlig 

sjuksköterska eller kvinnlig bilmekaniker. Likaså inom idrotten skapar traditionella 

uppfattningar kring manligt och kvinnligt, enskilda individer som kliver över gränserna, 

misstankar om sexuellt avvikande. Exempelvis ses kvinnliga fotbollsspelare och manliga 

konståkare ofta som homosexuella (Larsson, 2003).   

 

Inom idrotten finns en djupt rotad maskulin norm. Även om det inom idrotten finns många 

aktiva kvinnor skapar idrottens maskulina värden en nedsättande ton gentemot kvinnor då de 

antingen inte hör hemma inom idrotten eller till följd av sin duglighet blir okvinnlig, 

manhaftig, lesbisk eller pojkflicka (Andreasson, 2006). Ordet ”pojkflicka” beskriver en flicka 

som under sin barndom är kvinnligt maskulin. Inom idrotten skapas kvinnlig maskulinitet då 

kvinnan anammar idrottens värden som anses maskulina (Halberstam, 1998, Larsson, 2003). 

Pojkflickan värde höjs dock gentemot den kvinnliga mannen som sjunker i värde, på grund av 

att kvinnlighet ses som mindre värt än manlighet (Thomsson, 2012). 

 

 Framgångsrika kvinnor inom idrotten framhäver ofta sin kvinnlighet, exempelvis genom 

utseende och beteende för att visa att hon är en ”normal” kvinna (Larsson, 2003). Exempel på 

idrotter där den maskulina normen dominerar är idrotter, där det innebär kropp mot kropp, 

exempelvis brottning, boxning och ishockey. Idrotterna kräver mycket fysiskt arbete, men 
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även egenskaper som mod då idrottaren måste våga slå och våga bli slagen. Detta är något 

som förknippas med det traditionellt manliga. Genom att kvinnor fortsätter att delta i idrotter 

ökar kvinnans frigörelse inom idrotten (Skogslöv, 2002).  
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7. Metod 

Denna studie är en kvalitativ studie med en etnografisk utgångspunkt, d.v.s. den bygger på 

observationer, samt kvalitativa intervjuer i två idrottsföreningar. Jag har valt att använda mig 

två datainsamlingsmetoder för att få fram ett så äkta resultat som möjligt. Genom 

observationer kan jag själv tolka händelser och situationer.  Och att personer gör det de gör 

vanligen i den autentiska situationen. Medan i en intervju ger intervjupersonen sin tolkning 

och förståelse kring situationer och händelser.  

  

7.1. Etnografisk studie 

Med etnografi menas att forskaren engagerar sig i en grupp och under en längre tid iakttar 

gruppens beteende. Etnografen (forskaren) observerar och lyssnar till vad som sägs mellan 

individerna i gruppen, samt vad individerna säger till etnografen. I min studie observerar jag 

med öppen etnografi, d.v.s. gruppen är medveten om min roll som forskare och observatör. 

Etnografer använder sig, förutom observationer, av intervjuer och skriftliga källor för att 

samla in information. Etnografiska studier pågår oftast under en längre tid, därav är 

tidsrymden för exempelvis examensarbeten inte lämplig. Dock finns begreppet mikro-

etnografi som inte är en fullskalig etnografisk studie, utan en etnografisk studie där man 

fokuserar på ett mindre tema (Bryman, 2011). Genom observationer kan jag som forskare 

genom en subtilare roll, få en annan slags information än exempelvis genom intervjuer. Jag 

får också en bredare bild av hur arbetet med flickorna och idrotten utförs genom att se hur det 

utförs i praktiken. Från början tänkte jag samtala med flickorna för att få deras perspektiv 

gällande träning och idrottande. Dock samtalade jag aldrig med någon av dem eftersom jag 

inte hann bygga upp någon relation till dem och jag var rädd för att det skulle vara obekvämt 

för flickorna. Det betyder att jag inte kan uttala mig om hur de ser på sitt idrottsutövande eller 

vilka genusnormer de skulle ge uttryck för. Jag kan bara säga något om hur genusnormer tar 

sig uttryck genom deras idrottsutövande och genom deras ledare. Eftersom jag själv har lång 

erfarenhet av idrott och själv befunnit mig i idrottskulturen kan detta ha påverkat mig i min 

studie genom att jag har förutfattade meningar om hur det fungerar i idrottsföreningar eller att 

jag själv är starkt influerad av idrottskulturen. För att förhindra detta har jag exempelvis inte 

valt idrotter som jag varit aktiv i. Detta eftersom olika idrotter ser olika ut och jag har inte 

samma kunskap och förutfattade meningar i en idrott där jag inte själv varit aktiv och på så 

sätt får jag en mer objektiv roll som forskare. Vid observationerna har jag vid flera tillfällen 
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blivit förvånad över mina egna förväntningar och fått nya erfarenheter vad det gäller 

gymnastik och ishockey. 

 

7.2. Intervjuer 

Förutom observationer har jag även gjort kvalitativa intervjuer med ledarna i föreningen. Jag 

intervjuade ledarna i föreningen eftersom de är i kontakt med barnen och har en stor påverkan 

på själva idrottsutövandet. Jag gjorde även kompletterande intervjuer med styrelsemedlemmar 

för att få en bättre bild av föreningens policies och riktlinjer. Eftersom det är intervjupersoner 

som svarar utefter sina erfarenheter och deras arbete kunde jag exempelvis dra slutsatser kring 

hur ledarna arbetar på liknande sätt eller om de har samma målsättning med sitt arbete. 

Genom intervjuerna tog jag reda på intervjupersonernas erfarenheter och uppfattningar om 

deras arbete med barn och ungdomar. Jag fick med deras erfarenheter, känslor och attityder, 

samt fick kunskap om idrottsmiljön de befinner sig i. För att få användbar data gjorde jag en 

semistrukturerad intervjuguide där intervjufrågorna till viss del är strukturerade, men där det 

ändå finns utrymme för intervjupersonen att svara öppet. Med öppna frågor skapade jag ett 

utrymme för intervjupersonen att svara fritt och brett på frågorna, för att kunna få väl uttömda 

svar, samt ha rum för användbar information jag som intervjuare inte visste att jag skulle 

fråga efter (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Eftersom min studie är en flerfallsstudie på två föreningar, kan jag inte generalisera min 

studie. Jag kan dock jämföra likheter och skillnader mellan föreningarna.  

 

7.3. Urval 

För att uppnå studiens syfte om vilka normer som är gällande och hur dessa reproduceras, såg 

jag hur genus tog sig uttryck i två olika idrotter, en traditionellt kvinnlig och en traditionellt 

manlig. Mitt urval var därför vad som kallas för målstyrt. Vid ett målstyrt urval har forskaren 

valt ut intervjupersoner med en bakomliggande tanke. Ett målstyrt urval är lämpligt, då man 

som forskare är intresserad av en mer specifik grupp och vill gå in mer på djupet, alltså i en 

kvalitativ undersökning, med kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011). Föreningarna har likheter 

som exempelvis i ålder och kön. Detta eftersom det kan finnas skillnader i hur man arbetar 

med genus beroende på ålder och kön. Däremot skiljde sig idrotterna mot varandra genom att 

de byggde på den maskulina kontra den feminina normen. Exempelvis att ishockey är en 
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idrott med flest manliga utövare och där det finns få kvinnliga utövare. Inom gymnastik finns 

en majoritet av kvinnliga utövare (Riksidrottsförbundet, 2006). 

Vid urvalet hörde av mig till Riksidrottsförbundet, samt Smålands ishockeyförbund och 

Gymnastikförening Sydost, för att kunna få en överblick av ishockey- och 

gymnastikföreningar inom en viss radie. Eftersom det finns få föreningar med flicklag i 

ishockey begränsades mitt urval. Inom gymnastik finns det fler föreningar att välja mellan och 

då valde jag denna förening, efter föreningens storlek, antal utövare och geografiskt avstånd. 

Avståndet till föreningarna är viktigt eftersom ju närmare en förening är desto mer tid har jag 

att lägga på observationer. Dock är det viktigt med en personlig distans till studieobjektet då 

det är lättare att vara objektiv och kritisk. Därefter tog jag kontakt med föreningarna och kom 

överens om hur och när observationerna och intervjuerna skulle gå till. Jag skrev också ett 

informationsbrev till föreningen och målsman för barnen och fått godkänt att göra min studie i 

deras förening, samt godkännande underskrifter av målsman till barnen.
1
 

 

7.4. Tillvägagångssätt 

I gymnastikföreningen har jag observerat flickor i två grupper mellan 10-12 år. Anledningen 

till att jag har observerat två grupper är eftersom antalet i endast en grupp är för liten och 

därför valt att göra observationer i ytterligare en grupp med yngre flickor. Detta ser jag inte 

som problematiskt eftersom flickorna i ishockeylaget är mellan 9 år och 13 år och har alltså 

även där en stor åldersvarians. I Ishockeylaget deltog 10 flickor och gymnastikgrupperna 

deltog totalt 12 flickor. Varje förening har jag observerat vid flera tillfällen. 

Gymnastikföreningens grupper tränade vid samma tid och på samma plats, därför har jag vid 

två tillfällen observerat grupperna samtidigt. Vid de andra två tillfällena har jag endast 

observerat en utav grupperna. Alltså har jag observerat en utav grupperna vid fyra gånger och 

en utav grupperna två gånger. Ishockeylaget har jag observerat vid tre tillfällen dels på grund 

av att det geografiska avståndet till föreningen var stor och dels på grund av att föreningarnas 

träningstider var detsamma. Observationerna gjordes under flickornas träning. Till en början 

tänkte jag även vara med efter träningarna, i exempelvis omklädningsrummen. Dock gjorde 

jag inte det eftersom jag inte tyckte att jag skulle få ut bra resultat då flickorna hade bråttom 

hem efter träningen och jag ville inte att flickorna skulle vara obekväm med min närvaro. Vid 

observationerna gjorde jag fältanteckningar för att lättare kunna komma ihåg händelser, 

beteende och mina egna reflektioner. Efter observationen utvecklade jag mina anteckningar 

                                                
1 Se bilaga 1. 
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ytterligare med detaljer som tidpunkt, vad som orsakade händelsen. Jag har försökt göra 

anteckningarna så ”levande” så möjligt, för att kunna gå tillbaka till situationen när jag skriver 

resultatet (Bryman, 2011). 

 

Utöver observationerna har jag gjort sju intervjuer med ledare i föreningarna. Jag har gjort 

fyra intervjuer med ledare i gymnastikföreningen och tre intervjuer med ledare i 

ishockeyföreningen. Samtliga ledare är ledare för flickorna. Jag har också intervjuat en f.d. 

senior damspelare i ishockey med erfarenhet av att vara ledare. Jag har också gjort ytterligare 

intervjuer med styrelsemedlemmar i vardera föreningen. Jag har intervjuat en styrelsemedlem 

i gymnastikföreningen, samt en styrelsemedlem i ishockeyföreningen. Detta för att få 

information om föreningarnas riktlinjer och policies, då ledare inte alltid är insatta i 

föreningens arbete med policies och riktlinjer. Intervjuerna har jag gjort med varje 

intervjuperson för sig och har använt mig av bandspelare och transkribering, förutom vid tre 

intervjuer, då jag gjort två telefonintervjuer och en intervju, där jag endast antecknade efter 

önskemål av intervjupersonen. Intervjumaterialet har jag sammanställt i ett dokument. All 

datainsamling kommer jag att efter att studien är färdig göra mig av med. Jag har lagt 

intervjuerna i samband med mina observationer, exempelvis gjort en intervju före eller efter 

observationen. Detta eftersom intervjupersonerna har funnit detta lägligt och lämpligt för 

deras medverkan. Vid en studie kan du som forskare använda dig av andra 

datainsamlingsmetoder som exempelvis en enkätundersökning (Bryman, 2011). Jag har inte 

använt mig av metoden eftersom jag inte är intresserad av en kvantitativ undersökning. Utan 

av att genom en kvalitativ undersökning undersöka och förstå vilka normer som är rådande 

och hur de reproduceras och därför har jag valt att använda mig av intervjuer och 

observationer. 
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8. Etiska överväganden 

Studien inkluderar ledare och styrelsemedlemmar i en idrottsförening, men även aktiva 

idrottsutövare i en ålder under 18 år. Detta kan vara problematiskt om barnen inte är mogna 

till att förstå vad studien går ut på. Därför har jag genom ett informationsbrev informerat 

barnens vårdnadshavare om studien, samt fått en godkännande underskrift om att 

vårdnadshavaren godkänner barnets medverkan i studien. Totalt har jag samlat in 22 

godkännande från föräldrarna. En utav föräldrarna har tackat nej till studien för att barnet 

själv inte ville vara med i studien. Dock fick jag godkänt att sitta med på träningen och utföra 

min observation om jag inte antecknade något angående det barnet. Jag har också delat ut tio 

informationsbrev där barnen sedan inte deltagit på träningarna jag observerat. De barnen har 

jag inte räknat med i studien. Genom personlig kommunikation fick jag klartecken av Anna 

Alexandersson, kontaktperson på Etikprövningsnämnden Linköping, att med 

informationsbrev och vårdnadshavares handteckning utföra min studie utan att göra en etisk 

prövning
2
. Det var viktigt att jag informerade observations- och intervjupersonerna, samt 

vårdnadshavare om syftet med studien, samt hur materialet behandlades och får deras 

samtycke. De som medverkade i studien fick också själva bestämma hur länge och på vilka 

villkor de medverkade. Jag kunde inte lova föreningen och intervjupersonerna anonymitet 

eftersom det kunde finns någon som vet om att gruppen var med i en studie, exempelvis andra 

personer i föreningen. Dock informerade jag individerna om att min handledare, samt 

examinator har tillgång till mitt material, men att jag inte registrerade namn och igenkännande 

kännetecken i min uppsats. Samt att jag efter att min studie är färdig inte sparar på mitt 

insamlade material med personliga uppgifter (Bryman, 2011, Vetenskapsrådet, 2011). 

 

I samtal och intervjuer med individerna, kommer frågorna inte att vara personligt ställda mot 

den enskilda individen, utan mot deras roll som ledare. Dock påverkas rollen som ledare, av 

den enskilda individens personlighet och därav bör frågorna vara skrivna med eftertanke, om 

hur de kan uppfattas av intervjupersonen.  

 

 

 
                                                
2 2012-11-09 
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9. Resultat och analys  
I resultat och analys kommer jag att beskriva föreningarna i fyra kapitel. I det inledande och 

det avslutande kapitlet kommer jag att sammanställa resultaten från båda föreningarna. Medan 

jag i de andra kapitlen kommer att dela upp gymnastik- och ishockeyföreningens resultat och 

analysera dem var för sig. I dessa kapitel kommer jag till en början att beskriva och skapa en 

bild av intervjupersonerna, för att sedan lättare kunna följa dem vidare i kapitlet. Därefter 

följer resultat från observationerna och intervjuerna tillsammans med analys under rubrikerna 

från de teoretiska utgångspunkterna. 

 

9.1. Genusteori – när skiljer idrotten på biologiska och socialt 

kulturella skillnader? 

Inom idrott är den biologiska kroppen ett centralt verktyg för idrottsutövandet. Du formar och 

tränar kroppen för att nå mål och prestationer speciellt utformade för just den idrotten. I idrott 

skiljer man på män och kvinnor på grund av biologiska skillnader mellan könen. I gymnastik 

tävlar män och kvinnor i herr- och damklasser, men även i så kallade mix-grupper där det 

finns representanter för båda könen i ett tävlingslag. Inom gymnastik finns också grenar för 

enbart kvinnor och för män (Gymnastikförbundet, 2012). I ishockey spelar män och kvinnor i 

en herr- och damserie där vissa regler är olika för herr- och damhockey (Svenska 

ishockeyförbundet, 2010). Inom idrott skapar mannens och kvinnans olika biologiska 

skillnader en förklaring till att skilja mellan manliga och kvinnliga idrottare. Mannen som 

fysiskt starkare än kvinnan ger mannen ett högre värde inom idrotten, då mannen kan utföra 

övningar starkare eller snabbare än kvinnan. Utgångspunkten skapar ytterligare förväntningar 

på könen. För förutom de biologiska skillnaderna finns det även normer och föreställningar 

kring manligt och kvinnligt inom idrotten. Ledarnas uttryck om att pojkar inte vill hålla på 

med rytmisk gymnastik visar att det finns en uppfattning kring vad pojkar och flickor gillar. 

Att gymnastik byggs upp på en feminin norm visas också tydligt då ledarna uttrycker det som 

att de pojkar som finns i föreningen ”halkar in på tjejspåret” eftersom de får träna tillsammans 

med flickorna. Att ishockey byggs på den maskulina normen visas tydligt då ledaren berättar 

om flickor som står bredvid och tittar på träningarna, men får inte träna för att deras föräldrar 

är av åsikten att ”tjejer inte ska hålla på med hockey”. Dagens förställningar kring 

maskulinitet och feminintet påverkas av kulturens, historiens och det sociala sammanhangets 

syn på manligt och kvinnligt (Thomsson, 2012). 
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9:2. Gymnastikföreningen 

9.2.1. Intervjupersoner 

Intervjuperson A är en yngre kvinna. Hon är ledare i föreningen. Hon har själv varit aktiv 

tävlande gymnast. Hon har ingen tränarutbildning, utan är självlärd. Hon har erfarenhet av att 

träna gymnaster på både hög nivå (där gymnasterna tränar flera timmar i veckan och tävlar) 

och på låg nivå (där gymnasterna endast tränar 1-2 dagar i veckan). Hon har mer erfarenhet av 

att träna flickor än pojkar. 

 

Intervjuperson B är en äldre kvinna med pedagogisk utbildning. Hon är ledare i föreningen. 

Hon har själv varit aktiv tävlande gymnast. Hon har mycket erfarenhet både som tränare och 

domare inom gymnastik. Hon har gått många tränarutbildningar och domarkurser. Hon har 

erfarenhet av att träna gymnaster på mycket hög nivå (där gymnasterna deltar i större 

tävlingar) och hög nivå. Hon har som tränare endast erfarenhet av att träna flickor, men har 

erfarenhet av flickor och pojkar inom idrott inom skolan. 

 

Intervjuperson C är en yngre man. Han är ledare i föreningen. Han har själv varit aktiv 

tävlande gymnast. Han har gått en tränarutbildning.  Han har erfarenhet av att träna gymnaster 

på hög och låg nivå. Han har erfarenhet av att träna både pojkar och flickor separat och även 

tillsammans. 

 

Intervjuperson D är en yngre kvinna med pedagogisk utbildning. Hon är ledare i föreningen. 

Hon har själv varit aktiv tävlande gymnast. Hon har gått flera steg i tränarutbildningar och 

domarkurser. Hon har erfarenhet av att träna gymnaster på hög och låg nivå. Hon har 

erfarenhet mer erfarenhet av att träna pojkar, men har även tränat flickor. 

 

Intervjuperson E är en äldre kvinna. Hon är styrelsemedlem i föreningen och har varit i många 

år. Hon har inte varit aktiv gymnast och har ingen erfarenhet av att träna pojkar eller flickor. 
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9:2.2. Stereotyper – det feminina arvet 

”Gymnastikhallen är uppdelad i två delar. På ena sidan håller några flickor på med rytmisk 

gymnastik med olika redskap som bollar, tunnband och band. På den andra sidan håller en 

grupp flickor på med truppgymnastik där det hjulas, voltas och slås kullerbyttor”.
3
  

 

Gymnastik kan se olika ut beroende på om du håller på med rytmisk gymnastik eller 

truppgymnastik. Vid en första syn upprätthåller gymnastik de stereotypa förväntningarna man 

har på gymnastik; de flesta redskap och kläder går i stereotypa flickfärger, som rosa, lila, rött 

och vitt. Tunnbanden glittrar i olika färger och stort fokus ligger på flickornas, rörelsernas och 

redskapens utseende. Vid en andra anblick ser jag: 

 

”En grupp tioåriga flickor springa på rad i full fart mot trampetten, hoppar upp och gör en 

volt och landar med händerna rakt upp i luften med ett leende på läpparna”. 
4
 

 

För att göra en volt krävs styrka och mod, egenskaper som är stereotypa manliga egenskaper. 

Ändå ses gymnastik som en gammal kvinnoidrott, där manliga utövare är en minoritet. Även 

inom rytmisk gymnastik där det inte utövas volter på en trampett finns moment som kräver 

styrka, bollkänsla och mod: 

 

”Flickorna stretchar och tänjer ut benen för att bli vigare och smidigare. Momentet innebär 

att flickorna tänjer ut benet till punkten där det gör ont och pressar ytterligare. Momentet 

innebär smärta och uthållighet för flickorna”.
5
 

 

”En övning gick i stora drag ut på att flickorna skulle kasta upp bollen i luften, göra en 

kullerbytta och fånga bollen liggandes på magen med benen ihop. Övningen kräver liknande 

bollkänsla som återfinns i exempelvis fotboll, där spelarna blir hyllade för deras bollteknik.”
6
 

 

Gymnastiken innehåller en blandning av feminina och maskulina egenskaper där de feminina 

egenskaperna till synes är mer tydliga utåt mot allmänheten. På det viset blir det tydligt hur vi 

skapar kön och sätter en kvinnlig prägel på en idrott på grund av utseende, trots idrottens 

maskulina egenskaper. Vi ser inte styrkan, modet och bolltekniken i idrotten på grund av den 

rosa och glittriga ytan (Davies, 2003, Thomsson, 2012). Fokuset på kvinnans utseende och 

mannens prestation gör att vi värdesätter och hyllar samma skicklighet olika på grund av att 

ena skickligheten förekommer i en idrott där den feminina normen är gällande och den andra i 

en idrott där den maskulina normen är gällande.  

                                                
3 Fältanteckningar den 27/11 2012 
4 Fältanteckningar den 27/11 2012 
5 Fältanteckningar den 27/11 2012 
6 Fältanteckningar den 4/12 2012 



 

27 

 

 

Ett exempel på hur ledarna återskapar den kvinnliga normen är genom att skapa ett 

uppvisningsnummer där flickorna är dockor i ett dockskåp: 

 

”Uppvisningsnumret handlade om att flickorna skulle föreställa dockor i ett dockskåp som 

blir levande gymnaster. På uppvisningsdagen blir flickorna tillsagda att de ska ha på sig 

linne och kjol för att se ut som dockor. Flickorna protesterar och vill inte ha kjol. Ledarna 

menar att dockor inte har byxor, men flickorna menar att det visst finns dockor med byxor, 

killdockor.”
7
 

 

Ledarna som ledde uppvisningsnumret var unga till åldern och fick mig att reagera eftersom 

det visar att stereotypa förväntningar på kön fortfarande produceras i nutid. Det är alltså en 

bekräftelse på att skapandet av stereotypa förväntningar på könen inte är ett gammalt 

problem. Den feminina normen är inpräntad inom gymnastiken då ledarna lär ut gymnastik 

efter deras egen erfarenhet inom gymnastik. Exemplet visar på vad Thomsson (2012) skriver 

om hur vi ser på kön påverkas av historien och kulturens syn på kön. I gymnastikföreningen 

visas tydligt hur den feminina normen går i arv och påverkas av dess historia då ledarna lär ut 

det de har lärt sig efter att ha tränat gymnastik och för vidare till nästa generation. Ytterligare 

poängteras den feminina normen inom gymnastik genom att ledarna använder sig av andra 

maskulina idrotter för att beskriva hur flickorna inte ska göra:  

  

 ”Vi jobbar inte med spjutkastning!”
8
 

 

”Inget fotbollslöp, fint spring!”
9
 

 

Genom att jämföra med idrotter där den manliga normen är gällande får flickorna lära sig hur 

de inte ska göra och på så sätt byggs uppfattningen på om vad som är manligt och kvinnligt, 

samt att dessa hålls åtskilt. Det manliga ställs mot det kvinnliga som görs till norm i 

sammanhanget. 

 

Ledarnas egna uppfattningar och förhoppningar är att deras ledarroll är densamma när det 

gäller att träna pojkar och flickor. De kan ändå svara på vissa skillnader i hur de måste agera 

på grund av vilka skillnader som finns mellan pojkar och flickor. 

 

                                                
7 Fältanteckningar den 26/11 2012 
8 Fältanteckningar den 4/12 2012 
9 Fältanteckningar den 26/11 2012 
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”Skillnaden tror jag är såhär att tjejer har sina små dräkter och vill göra lite kullerbyttor. 

Killarna är såhär ”ska vi snurra runt, ska vi göra volter?” Det är lite hårdare liksom, de vill 

gå på det här tuffa direkt”.
10

 

 

”Alltså killarna kan oftast bli riktigt, riktigt bra och då är dem oftast väldigt orädda och då är 

det ganska tufft med en gång”.
11

 

 

”Jag är ganska hård med tjejerna, egentligen borde jag kanske passa bättre som 

killtränare”.
12

 

 

Ledarna uttrycker skillnader mellan könen och poängterar även att det är det som gör att 

pojkarna idrottsmässigt kan bli riktigt bra. Återigen nämns vikten av utseende för flickor 

medan pojkarna nämns tillsammans med deras prestationer (Davies, 2003). En utav ledarna 

uttrycker också att hon egentligen borde passa som killtränare då hon har en hård ledarstil. 

Redan vid mycket ung ålder kan ledarna peka ut skillnader mellan könen, samt att de har 

olika ledarroller beroende på om de tränar pojkar eller flickor. 

 

”Fega inte nu!”
13

. 
 

”Om vi bestämmer oss för att göra en kullerbytta, får ni inte mesa!”
14

 
 

”Inte ge upp, ni blir inte bättre om ni ger upp”.
15

 
 

”Det ska vara, jag vill vinna!”
16

 

 

Intervjuer med ledarna visar på att de anser att det finns skillnader mellan könen. De anpassar 

ofta sina ledarroller ofta beroende på vad det är för kön. Skillnaderna leder till att ledarna 

försöker få flickorna att bli mer som pojkarna, när det gäller att våga. Dock beskriver ledarna 

även att de försöker få pojkarna att bli mer som flickorna, när det gäller att utföra övningarna 

på ett säkert sätt. Ledarna anpassar sig på ett sätt att de försöker utjämna skillnaderna för att 

uppnå bästa resultat. Detta är ett bra exempel på hur man är medveten om att genus finns, 

men ställer sig objektiv till det och skapar en bra idrottsprestation. Likt Thomsson (2012) 

uttrycker det finns kön överallt, runt omkring oss och inom oss. Det är dock viktigt att vi är 

medvetna om detta och kan förhålla oss till detta. 

 

                                                
10 Intervju med gymnastikledare 
11 Intervju med gymnastikledare 
12 Intervju med gymnastikledare 
13 Fältanteckningar den 27/11 2012 
14 Fältanteckningar den 27/11 2012 
15 Fältanteckningar den 4/12 2012 
16 Fältanteckningar den 4/12 2012 
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9.2.3. Det andra könet – perspektivet från en feminin värld 

”När jag började som idrottslärare, var pojkar och flickor delade under gymnastiken. Jag 

och andra lärare var emot att slå ihop flickor och pojkar, då vi ansåg att det fanns individer 

som skulle fara illa. De som far illa under gymnastiken är de svaga flickorna och de svaga 

killarna, särskilt de svaga killarna. Tänk för en kille att bli omsprungen av en flicka, det 

skulle ge honom väldigt dåligt självförtroende”.
17

 

 

Citatet visar på hur kvinnan ses som det andra könet, då flickorna i exemplet får anpassa sig 

efter pojkarna.  

 

”Det är roligt att ha med pojkar i gruppen, då de påverkar flickorna på ett positivt sätt. 

Flickorna vågar mer.”
18

 

 

”Föreningar är ju väldigt glada när de får killag. Och väldigt såhär pushiga och att man ska 

hålla i dem och min gamla förening var väldigt noga med att ut och visa upp. Överallt. Innan 

en hockeymatch, lägg ut en matta på isen och kör liksom”.
19

 

 

Till skillnad från exemplet jag tog upp i förra kapitlet, använder sig ledarna i detta exempel av 

exempel där pojkarna används som norm och som flickorna ska efterlikna. I detta exempel 

används pojkarna som norm och skapar därför ett värde och har inte en objektiv syn på genus. 

Citaten visar exempel på hur kvinnan blir det andra könet, även om gymnastik har en 

majoritet av kvinnliga utövare och är präglad av den feminina normen, eftersom de manliga 

gymnasterna hyllas av många föreningar. Även om föreningen satsar på flickor, påpekar man 

att pojkarna har en positiv påverkan på föreningen och flickorna istället för tvärtom. Till 

skillnad från ishockeyföreningar, där det är flest manliga utövare och där de kvinnliga 

spelarna ofta istället hånas i exempelvis media (Gilenstam, Karp & Henriksson Larsén, 2009).  

Detta visar på att dikotomin även gäller i en idrott som byggs på den feminina normen och där 

majoriteten av utövarna är kvinnor. Hirdmans (2003), Thomssons (2012) & Wallin Wictorins 

(2009) beskrivningar av kvinnan som det andra könet trappas upp då kvinnan till och med är 

det andra könet i gymnastik som är en kvinnodominerad idrott. 

 

9.2.4. Avvika från normen – den feminina pojken 

Inom gymnastik är det de manliga utövarna som avviker från normen då det finns flest 

kvinnliga utövare inom idrotten. Det finns även en brist på manliga ledare vilket många av 

ledarna menar är synd då det troligen skulle kunna skapa fler killag och locka fler killar. De 

                                                
17 Intervju med gymnastikledare 
18 Intervju med gymnastikledare 
19 Intervju med gymnastikledare 



 

30 

 

kvinnliga ledarna menar att när pojkarna blir äldre är det svårt som kvinna att passa på 

killarna, d.v.s. hjälpa de runt i övningar som kräver mycket styrka. Den manliga ledaren 

beskriver hur det som ung pojke kan vara svårt att vara gymnast då man är orolig för hur folk 

ska se på en. Genom att avvika från normen blir individen avvikande och säregen. Likaså 

visar ett av exemplen på misstankar om att du är sexuellt avvikande som manlig gymnast 

(Larsson, 2003): 

 

”Jag vet ju hur det var när man var liten, var man orolig för hur folk skulle se en, eftersom 

det är en kvinnodominant sport då va. Men det var mer när man var yngre, men sen när man 

blev duktig, tycker de flesta att det är coolt. Då blev det mer status, men om man är 

nybörjare, som ung grabb då är det inte riktigt. Då står det inte lika högt i kurs som fotboll 

eller mer så mansdominerande idrotter.”
20

 

 

”När folk har klankat ner på att det är typ bögigt att hålla på med gymnastik, då kan man 

vända på det och säga såhär att jag umgås med massa tjejer liksom och du med massa 

killar.”
21

 

 

En annan ledare beskriver sin upplevelse hur hon bemöttes som kvinnlig ledare för en 

pojktrupp inom gymnastik: 

 

”Allmänheten är också lite sådär; Jaha, håller du på med gymnastik, tränar du killar? Jag 

var ju väldigt annorlunda när jag gjorde det, att jag hade ett helt killag.”
22

 

 

”Väldigt dominerat av tjejer och det är inte jättelätt, för bara första gången killarna ska vara 

med och tävla så är det inte jättekul att gå ut i en dräkt, trikåer och dräkt. Det är inte 

jättehäftigt.”
23

 

 

Exemplen visar på hur de manliga gymnasterna bemöts olika av föreningen som uppskattar 

deras närvaro och allmänheten som bemöter gymnasten som avvikande och säregen. Detta 

visar på hur könen värdesätts då den manliga gymnasten bidrar med sin manlighet på ett 

positivt sätt för föreningen. Till skillnad från hur allmänheten ser hur den kvinnliga 

gymnasten bidrar och påverkar mannen. Paralleller kan dras till Thomsson (2012) om hur 

pojkflickans värde höjs gentemot den kvinnliga mannens som istället sjunker i värde. 

 

 

                                                
20 Intervju med gymnastikledare 
21 Intervju med gymnastikledare 
22 Intervju med gymnastikledare 
23 Intervju med gymnastikledare 



 

31 

 

9.2.5. Föreningen och ledarna 

Ledarna tycker inte att det har behövts något arbete med stereotypa könsfrågor på grund av att 

föreningen till största del består av flickor och att det inte finns så många pojkar i föreningen. 

Ändå visar studien på att genus tar sig uttryck och reproduceras i föreningen. I föreningen 

finns en bild av att kön är något man är och inte något man gör (Thomsson, 2012). Genom att 

förstå skillnaden mellan dessa förstår man också hur stereotypa könsfrågor tar sig form även i 

grupper med endast flickor. Det är inte pojkarna som för med sig könsfrågorna in i föreningen 

utan de finns redan där. Ledarnas åsikt om att arbete med stereotypa könsfrågor inte behövs 

på grund av underskottet av pojkar kan också ses utifrån hur kön skapas och påverkas av 

kulturens och historiens syn på manligt och kvinnligt. Svaren visar på att gymnastik anses 

vara en kvinnoidrott och att jämlikheten innebär att kvinnorna har rätt att utöva sin idrott. Det 

kan dras en parallell mellan den ursprungliga tanken om att kvinnan har tilldelats grenar där 

endast kvinnan har rätt att deltaga och inte mannen, och dagens låga utvecklingsmöjligheter 

för den manliga gymnasten. 

 

Ledarna har svårt att svara på frågor angående föreningen, då de anser att de inte är insatta i 

föreningen. De tydliga svar jag får fram från ledare och styrelsemedlemmen är att föreningen 

är till för alla, men man försöker inte att öka antalet pojkar och det finns endast 

utvecklingsmöjligheter för flickorna. En av styrelsemedlemmarna i föreningen berättar om att 

det i de yngre barngrupperna är mer utjämnat mellan könen, men att gymnastik är en typisk 

tjejsport och att det därför är naturligt att det finns flest flickor i föreningen. 

Styrelsemedlemmen pekar också på föräldrarnas ansvar, då de i föreningen exempelvis inte 

styr över vad barnen har på sig för kläder
24

. 

 

9.3 Ishockeyföreningen 

9.3.1. Intervjupersoner 

Intervjuperson F är en kvinna med pedagogisk utbildning. Hon är ledare i föreningen. Hon har 

själv inte spelat ishockey. Hon har gått en tränarutbildning, en basutbildning för tjejhockey. 

Hon har erfarenhet av att träna ishockeyspelare på hög och låg nivå. Hon har erfarenhet mer 

erfarenhet av att träna flickor, men har även tränat pojkar. 

 

                                                
24 Intervju med styrelsemedlem 4/1 2013 
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Intervjuperson G är en yngre kvinna med pedagogisk utbildning. Hon är ledare i föreningen. 

Hon har själv inte spelat ishockey. Hon har gått en tränarutbildning, en basutbildning för 

tjejhockey. Hon har erfarenhet av att träna ishockeyspelare på hög och låg nivå. Hon har mer 

erfarenhet av att träna flickor, men har även tränat pojkar. 

 

Intervjuperson H är en man. Han är ledare i föreningen. Han har själv varit aktiv 

ishockeyspelare på seniornivå. Han har gått tränarutbildningar. Han har erfarenhet av att träna 

ishockeyspelare på hög och låg nivå. Han har erfarenhet av att träna både pojkar och flickor. 

 

Intervjuperson I är en yngre kvinna. Hon har själv varit aktiv ishockeyspelare på senior och 

landslagsnivå. Hon har gått tränarutbildningar. Hon har lite erfarenhet av att träna 

ishockeyspelare på hög och låg nivå. Hon har mer erfarenhet av att träna pojkar, men har även 

tränat flickor. 

 

Intervjuperson J är en man, från en ort. Han är styrelsemedlem i föreningen och har varit i 

många år. Han har erfarenhet som ledare. 

 

9.3.2. Stereotyper – den rosa maskuliniteten 

”Ishockeyplanens stora glansiga yta blir snabbt repig och dammig av alla skridskoskären 

från alla ishockeyspelare. Planen är full av ishockeyspelare med full skyddsutrustning och det 

är svårt att skilja dem åt. Dock är det några spelare som sticker ut i sina rosa tröjor och 

långa, utsläppta hår.”
25

 

 

I ishockey använder sig spelarna av många och stora skydd som får dem att se stora och 

kantiga ut på plan. Siffrorna på spelarnas ryggar är användbara eftersom spelarna är lika 

varandra och man inte kan se individernas ansikten som är gömda bakom hjälmens 

ansiktsskydd. Flickorna delar plan med ett av föreningens yngre pojklag. Vid en första syn 

kan jag direkt urskilja flickorna från pojkarna. Flickornas rosa tröjor och utsläppta hår 

avslöjar dem snabbt. Vid en första syn raderades de stereotypa förväntningarna om 

damhockeyspelaren som spottar snus och har kepsen bak och fram och ersattes av stereotypa 

flickfärger och vikten på utseende.  
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”Ledaren blåser i visselpipan och flickorna samlas i en ring. En flicka tappar balansen och 

ramlar. Ledaren säger till flickan ”Kom ihåg, 100 gånger per träning!”.
26

 

 

För att du ska kunna träna ishockey måste spelaren våga göra övningar som riskerar att de 

ramlar och slår sig. Spelarna måste kunna åka skridskor i hög fart ända fram till sargen för att 

komma före sin motståndare. För att vinna kampen om pucken måste spelaren vara stark och 

ha tävlingsinstinkt, egenskaper som är stereotypt manliga. 

 

”Jag tror att många ser det som att tjejer inte ska hålla på med hockey och att det blir lite 

mes.”
27

 

 

Även om damhockeyn inte tillåter tacklingar kräver idrotten stereotypa manliga egenskaper 

och ändå beskrivs damhockey som mesig. Exemplet visar att det är tydligt att vi skapar kön 

då ishockey som bygger på den maskulina normen snabbt kan ändras till mesig när kvinnor 

utövar idrotten. En av ledarna uttrycker att det krävs att pojkar och flickor tränas olika i 

ishockey dels för att idrotterna har olika regler och dels för att få tjejer reder ut det tuffa i 

herrhockeyn. I detta fall ger ledarna en logisk förklaring till situationen, olika slags spel, olika 

träningsuppgifter. Dock bygger regelverket från början på stereotypa förväntningar på kön 

och skapar en acceptans, samt återskapar stereotypa förväntningar på kön för dessa bland 

ledarna och utövarna. Detta visar på att vi i nutid har kunskap om att manligt och kvinnligt är 

mer bara biologiskt (Davies, 2003, Hirdman, 2003, Holmes, 2008). Man kan också dra 

paralleller till att mannens sociala dominans kommer från att de anses vara fysiskt starkare då 

mannen i ishockey anses vara tillräckligt fysiskt tålig för tacklingar medan kvinnan inte anses 

vara det. Ledaren berättar om flickor som slutar på grund av det hårda attitydklimatet i 

pojklagen och att de löst det med att en grupp flickor spelar match med pojkarna så att de 

stöttar varandra. Exemplen visar att flickornas medverkan i pojkarnas lag mer handlar om 

utanförskap och en hård jargong mer än själva spelet. Ledarna menar att de inte gör någon 

skillnad när de tränar flickor och pojkar, samt att flickorna har samma rättigheter att träna 

ishockey som killarna.  

 

”Jag har blivit imponerad av de här tjejerna att de tar för sig som de gör och de driver detta 

framåt själva”.
28
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”Och det är mycket såhär att det ska vara lika mellan könen och allt det här, men ibland 

känns det som att allt det där dras lite för långt”.
29

 

 

Exemplen visar på stereotypa förväntningar på hur flickor är och att det finns en skillnad 

mellan könen. I det första exemplet hade inte ledaren förväntat sig att tjejerna skulle ta för sig 

som de gör och är därför imponerad. Det andra exemplet visar på att det finns en skillnad 

mellan könen och att det ska vara så. 

 

”De fuskar ju gärna, bara man vinner. Medan tjejerna är betydligt mer noggranna med att 

göra övningen och att bara tävla med sig själv eller få tänket att man själv ska bli bättre då. 

Så man får jobba lite olika.”
30

 

 

”Jag kan tycka lite att man måste tänka lite annorlunda beroende på om det är killar eller 

tjejer som du tränar. Speciellt när de kommer upp lite mer i åldrarna. Man måste pusha och 

våga få tjejerna att tro på sig själva. Killar har oftast lite mer det här tävlingsmoment i sig. 

Många tjejer kan tycka att det är jättejobbigt med de här tävlingsbitarna.”
31

 

 

”Jag tycker att tjejerna var mer försiktiga i början. Och killarna gick bara ut på isen och 

struntade om de kunde åka eller inte. De bara körde på direkt liksom, men tjejerna var mer 

försiktiga.”
32

 

 

Exemplen visar på stereotypa egenskaper på könen. Mannen som självständig, 

tävlingsinriktad och modig (Eagly, 1989, Koivula, 1999). Samt på att genus bygger på en 

dikotomi, där könen hålls åtskilda. Exempelvis att flickorna i motsats till pojkarnas mod, var 

försiktiga (Hirdman, 2003, Wallin Wictorin, 2009). 

 

Under träning betonas ofta könstillhörigheten genom att ledaren tilltalar gruppen med deras 

könstillhörighet, ”tjejer” eller ”killar”, även att det inte spelar någon roll vilket kön de tillhör 

(Davies, 2003, Johansson, 2009). Vid flera exempel visas hur betoningen på 

könstillhörigheten syftar till genus, då flickorna i en övning räknas in med pojkarna och 

räknas in i ”killar”.   

 

9.3.3. Det andra könet – perspektivet från en maskulin värld 

”De vill ju tacklas, men och andra sidan har de aldrig än så länge inte tacklats. Så jag tror 

faktiskt inte. Jag tror damhockeyn skulle må bra av att ha det som det är. För närkampsspelet 
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är ändå tillåtet. Killarna är, det kan vara rätt så brutalt och även bland killarna då, när de 

kommer upp till 15-16 års ålder, kan det skilja rätt mycket i storlek.”
33

 

 

Den centrala skillnaden mellan herr- och damhockey är att tacklingar är otillåtet i damhockey. 

I och med att tacklingar är en central del i herrhockey skapas en bild av att damhockey är 

”mesigt” i relation till herrhockey. Herrhockeyn ses som normen och idealet medan 

damhockeyn är en justering av herrhockeyn. Genom att herrhockeyn ses som norm blir 

damhockeyn avvikande (Hirdman, 2003, Wallin Wictorin, 2009). Det råder delade meningar 

om det är positivt eller negativt för damhockeyn med annorlunda regelverk. Följande exempel 

visar på en annan åsikt och visar på hur regelverket är styrt av stereotypa förväntningar på kön 

då resonemanget faller på två punkter: 

 

”Det kan jag väl känna är lite förbunden eller högsta då som har satt den på oss, när det 

gäller att man har egna regler. Varför har man det? Tjejer möter tjejer. Då borde den regeln 

mer finnas om tjejer är med i killagen. Då kan jag väl tycka att killar inte får tackla tjejer. 

Om vi ska säga så.”
34

 

 

”Man kan ju också se då så, om man tittar i våra pojklag här. Det finns ju stora starka 

jättekillar, sen finns det dem här små försynta även där. Alltså, då får man ju nästan sätta den 

regeln att den stora starka, inte får tackla en liten.”
35

 

 

Genom att skillnaden mellan herr- och damhockey är bestämt på högre nivå och står i ett 

regelverk förhindrar det föreningar och individer att själva välja åt vilken riktning de vill gå. 

Tidigare skriver jag om att formella rättigheter inte alltid är praktiskt möjliga. Formellt har 

flickor och pojkar samma möjlighet att spela ishockey, men ändå inte på samma villkor (Elvin 

Nowak, 2012). Min poäng är att i ishockey har inte damspelare samma formella möjligheter 

att utöva sin idrott, som pojkar. Ytterligare ett exempel på hur ishockeyn på högre nivå 

påverkar föreningar och idrotten är att även om många ser positivt på damhockey tar de det 

inte på allvar: 

 

”Som sagt återigen här har det bara varit positivt och vi har fått från förbundet sida, bara 

beröm, hela resan. Men sen tror jag ju att i grund och botten att man, generellt tas det inte på 

samma allvar.”
36

 

 

Ur ett annat perspektiv där man ser att flickor och pojkar har samma formella rättigheter att 

spela ishockey, men inte praktiska möjligheter syns tydligt i föreningen. Flickorna kan inte 
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som lag spela matcher mot andra flicklag då det inte finns någon liga för flickor och knappt 

några flicklag. Lösningen blir att flickorna spelar tillsammans pojkarna och en utav ledarna 

beskriver det som att de ser sig som individer i det laget just då och att de bidrar till spelet. 

Under träning när flickorna tränade med de äldre pojkarna stod dock flickorna utanför ringen 

då de samlas kring ledaren. Spelarna är uppradade i ett långt led och flickorna är placerade 

längst ut på ena sidan och ledaren står på den andra och talar till gruppen som killar; ”Kom 

igen, killar!”. Exemplet visar att flickorna även ska kunna anpassa sig till killarnas spel och 

”bli en kille i gruppen”. Som Thomsson (2012) beskriver ska kvinnan som avvikande lära sig 

att vara lika männen genom att ta för sig och kräva sin plats. Damspelaren hamnar i en 

motsägande situation då de i ena stunden inte klarar tacklingar och i andra stunden är som 

pojkarna. De unga flickorna lär sig på det sättet att göra kön både genom att se hur du ska 

vara som flicka, men också hur du ska vara som pojke. Till skillnad från gymnasterna som 

också lär sig hur pojkar är, men genom hur de själva inte ska vara. 

 

”Tjejerna tar för sig mer och mer och tuffar till sig mot killarna.”
37

 

 

Flickorna får mindre resurser och makt än killarna, genom att de inte prioriteras på planen 

eller vid omklädningsrummen och på så vis blir de det andra könet. 

 

”Det var väldigt. Jag hade ju inget omklädningsrum. Jag fick ju byta om i domarens. Så jag 

fick skynda mig innan domaren kom och fick knacka på hos killarna och kolla att det var ok, 

och sen sitta med. Och sen skulle vi duscha, då fick jag alltid vänta på domaren och sen fick 

jag gå in och duscha.”
38

 

 

”Flickorna är få på en träning och de delar is med det yngre pojklaget. En flicka protesterar 

mot att pojkarna ska få de stora målen: ”De kan ju inte få båda målen!”. Ledaren förklarar 

att det är för att de är få och pojkarna är många, men flickan tycker fortfarande att det är 

fel.”
39

 

 

Flickornas praktiska möjligheter till en framtid som ishockeyspelare minskas också genom 

bristen på damlag och idrottsgymnasium. Detta skapar svårigheter för flickornas 

utvecklingsmöjligheter och framtid som ishockeyspelare. 

 

”Jag menar de kan spela här upp till att de är upp till 16, sen tror jag man får spela i U16. 

Men sen finns ju ingenting. Det finns ju inget hockeygymnasium här omkring för tjejer. För 
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antingen man har ju inget val, att antingen får du spela med killar eller får du pendla tio 

mil.”
40

 

 

Vid några tillfällen uttrycker sig ledarna som visar på att kvinnan är det andra könet, då man 

fokuserar på mannen. Samt att det kvinnliga är värderat lägre än mannens egenskaper 

(Hirdman, 2003, Wallin Wictorin, 2009): 

 

”Ledare berättar om en kurs hon har varit på och hon har sett många jätteduktiga killar. En 

flicka svarar: Och tjejer! Ledaren svarar: Ja, tjejer också.”
41

 

 

”Alltså, vi var verkligen typiska tjejer och liksom var elaka. Många vara elaka mot varandra 

och frös ut och alltså mycket sådant. Och det vill jag ju inte att mina tjejer ska vara liksom.”
42

 

 

9.3.4. Avvika från normen – pojkflickan och the underdog 

Ishockey domineras av manliga utövare och herrhockeyn ses som normen då damhockey 

avviker med ett annorlunda regelverk och där åsikten att ”tjejer inte ska spela hockey” finns 

bland många. Inom idrotten är det ont om kvinnliga ledare och förebilder (Redelius, 2002). I 

flicklaget finns två ledare som själva aldrig spelat ishockey och som själva tycker att de 

brister i sina ishockeykunskaper. Därför har de ytterligare en ledare för att flickorna ska 

utvecklas som ishockeyspelare. Att ha ett flicklag är ovanligt då de flesta ishockeyspelande 

flickorna spelar i pojklag eftersom det inte finns tillräckligt med flickor att bilda ett eget lag 

(Gilenstam, Karp & Henriksson, 2009). 

 

”Det var ändå kul att se på den listan, för lilla XXXXX har femton stycken och sen så kan 

man se de här stora som bara har en eller två tjejer då. Det vi också känner, som vi också 

kommer att göra nu då. Vi har ju också ett mål att hitta andra tjejer att spela mot.”
43

 

  

Som flicklag och kvinnlig ishockeyspelare bemöts du som avvikande och fascinerande. Den 

f.d. damspelaren berättar om hur speakern på matcher betonade att det var en tjej som gjort 

mål och att det var något speciellt. Exemplen visar på hur pojkflickan höjs i värde då hon 

möts av fascination. Dock bygger fascinationen på förväntningar som finns på att det är något 

speciellt för en kvinna att utföra. 

 

”Det blir så himla mycket större att en tjej spelar hockey liksom. Ah, men där kommer också 

dem lite stereotypa sidorna in liksom att det är så himla fascinerande att en tjej spelar hockey 

för att det är inte vanligt.”
44
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”Det här kan tjejerna lika gärna hålla på med som killarna. Även om någon tar upp det, så 

förklarar vi att det är en tjejsport, det är inget snack om den saken.”
45

 

 

Den f.d. damspelaren jag intervjuar beskriver sig själv som avvikande då hon som kvinna är 

lite hårdare och alltid tyckt att det var bättre att spela med killarna. Beskrivningen stämmer in 

på pojkflickan som kvinnligt maskulin (Andreasson, 2006). Även flickorna i flicklaget spelar 

tufft och modigt. Genom att flickorna spelar i rosa tröjor och utsläppt hår balanserar de upp 

maskuliniteten genom att framhäva sin kvinnlighet. På ett sätt läggs fokus på kvinnans 

utseende istället för prestationen. På ett annat sätt skapar de kvinnliga attributen en symbol 

som poängterar att det är kvinnor som spelar ishockey. 

 

”En utav flickorna åker full fart mot målet, för att rädda att pucken åker in. Hon åker rakt in i 

målstolpen, reser sig och åker vidare. När hon åker iväg, hänger håret fritt på ryggen.”
46

 

 

9.3.5. Föreningen och ledarna 

Ledarna beskriver själva att de försöker att inte göra någon skillnad på flickor och pojkar, de 

ska tränas likadant. Samtliga ledare svarar att de i laget inte pratar om eller berör genus, då de 

inte ser saker i ”manligt” och ”kvinnligt”. Ledarna arbetar med jämlikhet genom ett 

likhetstänkande, då spelet för dam- och herrspelare ska vara så lika som möjligt. En av 

ledarna beskriver att de arbetar hårt i föreningen, med att kräva sin rättighet, när det gäller 

resurser. Ledaren poängterar att de sluppit problemet om istid, eftersom föreningen har gott 

om detta. Dock får flicklaget motivera sin existens, genom att visa på ökat medlemsantal och 

bidrag till föreningen för styrelsen. En av ledarna beskriver hur de andra lagen i föreningen 

tycker att de ska ha mer av pengarna, då flickornas cuper är för dyra att åka på. Ledaren 

menar att de har lika mycket rättighet till deras del av potten ändå. Samtidigt som föreningen 

enligt en styrelsemedlem
47

 inte behöver arbeta med genus, då de inte har några problem med 

detta. Samt att föreningen arbetar för att öka antalet flickor i föreningen. Trots ledarnas arbete 

med att öka antalet flickor inom föreningen visar exempel i studien på att ledarna för över 

stereotypa förväntningar på kön till barnen. 

 

I föreningen finns en mobbningspolicy, alkohol- och drogpolicy, trafikpolicy. Föreningen har 

fyra centrala begrepp, som ska stå i centrum för verksamheten: fair play, respekt, etik och 

                                                                                                                                                   
44 Intervju med ishockeyledare 
45 Intervju med ishockeyledare 
46 Fältanteckningar den 18/12 2012 
47 Intervju med styrelsemedlem 6/1 2013 



 

39 

 

moral. Föreningen ställer krav på att ledarna i föreningen ska ha utbildning. Samt att de har ett 

register på vad ledarna i föreningen har gått för utbildning
48

. 

 

 

9.4. Likheter och skillnader 

9.4.1. Likheter 

Den första likheten mellan föreningarna som slog mig var de kvinnliga attributen 

utseendemässigt. Den stereotypa flickfärgen rosa var genomgående hos båda föreningarna. I 

ishockeyföreningen fanns ett flertal flickor med långt utsläppt hår medan flickorna i 

gymnastikföreningen hade håret uppsatt i strama knutar. Även om det skiljer sig åt har det 

visats sig vara viktigt med utseende för utövarna. 

 

Båda idrotterna kräver styrka och mod för att kunna prestera och utföra övningarna, 

egenskaper som är stereotypt manliga. Bland ledarna finns även stereotypa förväntningar på 

könen, och en föreställning om att könen skiljer sig åt. 

 

I båda föreningar finns tecken på att kvinnan är det andra könet då flickorna påverkas positivt 

av killarna och blir mer lika dem. Även inom gymnastikföreningen, som är en idrott med en 

majoritet av kvinnliga utövare, finns exempel på att kvinnan är det andra könet, vilket visar 

hur tydligt det är inpräntat i samhället och hur det även påverkar idrotten. 

 

Till stor del har ledarna gått tränarutbildning för idrotten de är aktiva inom. Trots att 

föreningarna har olika idrottskulturer, en maskulin och en feminin, visar båda föreningarna på 

hur ledarna medvetet och omedvetet påverkar barnen med sitt förhållningssätt. Kön skapas på 

samma vis i föreningarna, då maskulinitet och femininitet är inbyggda strukturer i idrotten. 

Dels skapas kön av den sociala strukturen och dels av individer då vissa ledare medvetet 

väljer att påverka barnen i en viss riktning. Många av ledarna försöker att inte göra någon 

skillnad på könen, men kan alla ge exempel på skillnader mellan flickor och pojkar. Ledarna 

anser att det inte behövs något arbete med genus i föreningen.   
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9.4.2 Skillnader 

En av de största skillnaderna är att de formella rättigheterna och praktiska möjligheterna för 

idrotterna ser annorlunda ut. Flickorna inom gymnastikföreningen har lika formella rättigheter 

och mer praktiska möjligheter att utöva gymnastik. Flickorna inom ishockey har samma 

formella rättigheter att spela ishockey, men inte på samma villkor då deras regelverk skiljer 

sig från killarnas. Flickorna inom ishockey har inte samma praktiska möjligheter att utföra sin 

idrott, då det inte finns flicklag eller flickserier.  

 

Flickorna i gymnastiken avviker inte från normen genom att utöva gymnastik till skillnad från 

flickorna som spelar ishockey. Inom gymnastik är det de manliga utövarna som avviker från 

normen genom att utöva gymnastik. Exempel visar på hur den manliga utövaren har blivit 

bemött som avvikande på ett negativt sätt. Damspelaren beskriver hur hon setts som 

avvikande, men på ett fascinerande sätt. 
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10. Avslutande diskussion 

Studien har visat resultat på hur genus tar sig uttryck i idrottsföreningarna. Hur omedvetna 

ledarna i föreningarna verkar vara över hur de för över och befäster normer och genus hos 

barnen. I båda föreningarna finns tydliga exempel på reproduktion av genus som ledarna är 

omedvetna om och inte tror att de behöver arbeta med. Genus ifrågasätts inte, eftersom de är 

osynliga då det ses som en självklarhet och har varit accepterad under en lång tid inom 

idrotten. Idrotten som är en omfattande aktör i den sociala fostran för många barn och unga 

skapar kön och lär ut detta till utövarna. Något som gör genus tydliga, men också mer 

försvarbara inom idrotten är uppdelningen av kön på grund av de biologiska skillnaderna. Det 

ses som en självklarhet att flickor och pojkar ska träna isär på grund av deras kroppsliga 

olikheter, som exempelvis styrka och uthållighet. Men ändå finns många exempel på flickor 

som tränar ihop och tacklas med pojkar på ishockeyplanen långt upp i åldrarna. Uppdelningen 

av yngre barn där det biologiska inte spelar någon roll visar på hur de socialt och kulturellt 

skapade skillnaderna mellan könen döljs bakom det biologiska. Idrotten skapar en acceptans 

och reproducerar genus hos barn och unga. Inom idrotten är kön något man är och inte något 

man gör. Därför skapas en omedvetenhet kring reproducerandet av normer och tron om att det 

inte behövs något arbete med genus.  

 

Studien visar också på hur starkt inpräntande normerna och värderingarna inom idrotten är då 

ledarna arbetar för att flickor ska ha samma rättighet att få spela ishockey som pojkarna. Där 

är ledarna medvetna om vad de gör för att tjejerna ska kunna spela ishockey, men de är också 

omedvetna om vad de själva för över för normer hos barnen. Föreställningar kring genus och 

idrottens normer ligger starkt hos utövarna. Studien har även satt mig som forskare på prov. 

Vid flera tillfällen fick jag som forskare tänka efter hur jag själv reflekterade kring manligt 

och kvinnligt. Själv märkte jag hur starkt inpräntade förväntningarna på manligt och kvinnligt 

är, exempelvis då jag reagerade starkt på en händelse, då gymnastikledaren efter att ha 

misslyckat att visa övningen på ett korrekt sätt en andra gång, svor. Jag reagerade på att hon 

svor, eftersom det kändes som att det inte passade in i miljön. Svordomen kändes väldigt 

avvikande i sammanhanget. Varför var svordomen avvikande i just det sammanhanget? Om 

någon av ishockeyledarna hade svurit hade jag inte reagerat på samma sätt? Jag förvånades 

och fick nya erfarenheter kring hur idrotterna såg ut och vad de faktiskt innebar för idrottaren. 

Som fotbollsspelare imponerades jag av gymnasternas bollkänsla, samtidigt som jag skämdes 

över mina förväntningar jag haft på rytmisk gymnastik, och min egen bollteknik. Eftersom jag 
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själv varit aktiv inom idrotter under en lång tid och fortfarande är, har mina ögon öppnats 

betydligt under studiens gång. Idrottskulturen är socialt accepterad och sätts först på prov då 

någon har engagemang, ihärdighet och uthållighet samt utmanar exempelvis inpräntade 

normer om manligt och kvinnligt.  
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Bilaga 1 

Linneuniversitetet Växjö 

Institutionen för socialt arbete 

 

Till dig som är målsman till ishockeyspelare i föreningen X. 

- förfrågan om medverkan i en undersökning. 

 

Hur genomsyrar maskulina och feminina normer olika idrotter? Frågan har inget enkelt svar, 

men eftersom föreningsidrotten idag är en stor och betydelsefull social arena för barn och 

unga i Sverige bör den utforskas och åtminstone delvis besvaras.  

 

I en studie, som ska resultera i ett examensarbete i socionomutbildningen ska jag undersöka 

detta, och därför vänder jag mig till föreningen X och Dig, som målsman för medlem i 

föreningen. I undersökningen vill jag under några tillfällen följa träningen i ett av föreningens 

ishockeylag och prata med barnen. Jag vill därför be om målsmans godkännande till detta. 

Kan jag få observera ishockeylaget, där Ditt barn medverkar, för att se hur olika normer 

kommer till uttryck, genom handlingar och tal. Jag planerar att observera en gymnastikgrupp 

och ett ishockeylag med flickor mellan 12-14år. Urvalet är målmässigt utfört genom att jag 

vill studera flickor, som är 12-14 år och aktiva i två särskilda idrotter. Annars har jag inte valt 

ut just förening X av någon särskild anledning. Syftet med observationerna är att jag som 

observatör ska vara osynlig och inte märkas av i gruppen. Alltså kommer min närvaro inte 

påverka eller förhindra gruppens träning. 

 

Jag har tänkt utföra observationer på träningar och efter träningar, exempelvis i 

omklädningsrummet. Jag har beräknat att medverka på 3-5 träningar, under 

november/december månad.  

Om Du vill avbryta medverkan i observationen, är Du i Din fulla rätt att göra så utan att 

motivera varför. Några namn eller andra data som kan identifiera personer ska inte registreras, 

och resultatet kommer att presenteras så att ingen kan bli igenkänd. Dock kommer min 

handledare och examinator har tillgång till mitt material och information om vilken 

idrottsförening jag gör min studie i. 

 

Jag som ska göra den här studien går sista året på socionomutbildningen och mitt 

examensarbete ska publiceras i början av januari. Arbetet görs under handledning. Om Du är 

intresserad, skickar vi gärna ett ex. till Dig när det är klart, eller ett mejl med länk till den 

elektroniska publiceringen.  

 

Det är förstås frivilligt att delta. Svar anhålles så snart som möjligt. Om du har frågor, svarar 

jag eller min handledare, för kontaktuppgifter se nedan, gärna på dessa. 

 

Med vänliga hälsningar, Evelina Källberg. 

 

Växjö 2012-11-08 

 

Evelina Källberg, tel.    

Mail:  

 

Handledare: Cecilia Jonsson, tel.   

Mail:  
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SVARSBLANKETT 

 

 

 

 

Barnets namn: 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

Ja, jag godkänner att mitt barn medverkar i studien. 

 

 

 

Nej, jag godkänner inte att mitt barn medverkar i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

Målsmans/Vårdnadshavares underskrift:  Namnförtydligande: 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, Evelina 
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Bilaga 2 

Intervjuguide – LEDARE i ISHOCKEY 
 

Spela in. 

Presentera för intervjupersonen vad intervjun handlar om. Informera om att de kommer att 

vara namnlösa och att materialet endast kommer att användas till ett examensarbete för 

socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Efter att arbetet är godkänt, kommer 

materialet att raderas. 

 

 

Inledning – om intervjupersonen 

- Berätta om dig själv och din roll som ledare. 

Hur länge har du varit ledare? Hur blev du ledare? Utbildning? 

Har du tränat pojk- och flicklag? 

Om ja: Kan du berätta om hur skillnaderna ser ut och varför tror du att det fanns en 

skillnad? 

 

Hur arbetar ledarna i laget? 

- Beskriv hur du är som ledare, i relation till pojklag och flicklag? 

- Hur påverkar din roll som ledare flickorna? 

- Vad vill du, som ledare, lära flickorna, utöver idrott? 

- Forskning visar att det är skillnad på hur pojkar och flickor tränas, vad är din 

reflektion kring det?  

 

Ishockey/Laget 

Jag har förstått att det är ont om flicklag inom ishockey. Och min första tanke är då att ni 

spelar mot pojklag? 

 Om de spelar mot killar: 

- Hur påverkar det flickorna?  

- Tror du att det skulle vara annorlunda om de mötte flickor? 

- Hur bemöts ni som flicklag av andra föreningar? 

- Hur påverkar det er som lag och dig som tränare?  

 

Ishockey är en mansdominerande idrott och bygger på den maskulina rollen, om mannen som 

fysiskt stark och modig. Damhockeyn har dessutom annorlunda regelverk, som innebär spel 

utan tacklingar och fullt ansiktsskydd. 
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- Hur ser hockeyflickornas framtid som idrottare ut? Hur kommer det sig? 

- Skulle du säga att det finns tydliga skillnader mellan hur flickor och pojkar inom 

ishockey? 

- Varför tror du att idrotten har så få kvinnliga utövare? 

- Hur arbetar ni med stereotypa könsroller inom laget? 

 

Föreningen 

- Vad vill föreningen nå ut med till unga pojkar och flickor? 

- (Försöker föreningen öka antalet flickor i föreningen?). 

- Är frågor om stereotypa könsfrågor/könsroller något ni arbetar med i föreningen? Hur 

kommer det sig att ni arbetar med de frågorna? Hur ser det arbetet ut? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide – LEDARE i GYMNASTIK 
 

Spela in. 

Presentera för intervjupersonen vad intervjun handlar om. Informera om att de kommer att 

vara anonyma och att materialet endast kommer att användas till ett examensarbete för 

socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Efter att arbetet är godkänt, kommer 

materialet att raderas. 

 

Inledning – om intervjupersonen 

- Berätta om dig själv och din roll som ledare. 

Hur länge har du varit ledare? Hur blev du ledare? Utbildning? 

- Har du tränat pojkar och flickor? 

Om ja: Kan du berätta om hur skillnaderna ser ut och varför tror du att det fanns en 

skillnad? 

  

Hur arbetar ledarna i gruppen? 

- Beskriv hur du är som ledare, i relation till pojkar och flickor? 

- Hur påverkar din roll som ledare flickorna? 

- Vad vill du, som tränare, lära flickorna, utöver idrott? 

- Forskning visar att det är skillnad på hur pojkar och flickor tränas, vad är din 

reflektion kring det?  

Gymnastik/Gruppen 

Gymnastik är en idrott, där majoriteten av utövare är flickor. I vissa gymnastikgrenar finns det 

endast ett kön representerat, exempelvis rytmisk gymnastik och vissa grenar i artistisk 

gymnastik. 

 

- Hur pratar ni med flickorna om hur deras framtid inom vissa grenar ser ut och är?  

- Skulle du säga att det finns tydliga skillnader mellan hur flickor och pojkar bemöts 

inom gymnastik? 

- Hur arbetar ni med stereotypa könsroller inom gruppen? 

- Varför tror du så många flickor (istället för pojkar) väljer att träna gymnastik? 

Föreningen 

- Vad vill föreningen nå ut med till unga pojkar och flickor? 

- Är frågor om stereotypa könsfrågor/könsroller något ni arbetar med i föreningen? Hur 

kommer det sig att ni arbetar med de frågorna? Hur ser det arbetet ut?  

- Försöker föreningen utöka antalet pojkar i föreningen? 
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Bilaga 4 

Intervjuguide - STYRELSEMEDLEM 
 

Spela in. 

Presentera för intervjupersonen vad intervjun handlar om. Informera om att de kommer att 

vara anonyma och att materialet endast kommer att användas till ett examensarbete för 

socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Efter att arbetet är godkänt, kommer 

materialet att raderas. 

 

Inledning – om intervjupersonen 

- Berätta om dig själv och din roll som styrelsemedlem i föreningen. 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Hur länge har du varit styrelsemedlem? 

Hur blev du styrelsemedlem? 

Utbildning?  

 

Hur arbetar föreningen? 

- Vad har ni för policies och riktlinjer inom föreningen? 

- Vad har ni för krav på ledare? 

Utbildning? 

- Vad vill ni, som förening, nå ut med till unga pojkar och flickor? 

- Vad vill ni lära flickorna i föreningen? 

- Hur arbetar ni med stereotypa könsroller inom föreningen? 

 


