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Den svenska föreningsidrotten 
omfattar tusentals barn. Dessa 
barn tillbringar en stor del av 

sin fritid med att lära sig en viss sport 
under tränares överinseende. Idrott är 
också en arena där könsrelaterade nor-
mer formuleras, manifesteras och repro-
duceras. 
 Syftet med denna artikel är att ana-
lysera könsrelaterade normer i två 
idrottsföreningar för flickor mellan nio 
och tolv år gamla: en traditionellt man-
lig sport, ishockey, och en traditionellt 
kvinnlig, gymnastik. Det empiriska ma-
terialet bygger på observationer av trä-
ningar och intervjuer med tränare och 
föreningsaktiva. De huvudsakliga resul-
taten är, förutom den uppenbara köns-
skillnaden i barnens idrottspreferenser, 
att könsrelaterade normer uttrycks på 
tre huvudsakliga sätt: genom (i) attri-
but och i framträdanden, såsom kläder 
och färger, genom (ii) en könshierarki i 
ledarens talspråk, och genom (iii) köns-
baserade förväntningar. I de studerade 
idrottsföreningarna var maskulint genus 
normen.
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Inledning

Historiskt har idrott betraktats som en manlig arena. Maskulinitet har stått 
som idrottens symbol där män visat styrka medan kvinnors idrottsutövan-
de haft fokus på estetiska inslag (Adams et al. 2005; Eagly 1987; Holmes 
2007; Koivula 1999, 2001; Larsson 2003; Pfister 2010). Särartstänkandet 
som dominerade vid förra seklets inledning medförde att könens olikheter 
var en utgångspunkt för kvinnornas inkludering i idrottsrörelsen. Särskilda 
idrottsliga sammanhang skapades för kvinnor, motiverade av föreställningar 
om kvinnan som ”det andra könet”, som fysiskt och mentalt avvikande från 
mannen (Cahn 1994; Larsson 2001). 
 Idrotten har förändrats över tid och fler kvinnor har orienterat sig mot 
traditionellt manliga idrotter. Män har dock inte i samma utsträckning ta-
git sig an traditionellt kvinnliga idrotter (Pfister 2010; Kleindienst-Cachay 
& Heckemeyer 2008; Larsson 2009). Under senare år har genusmedve-
tenhet och könsöverskridanden inom idrotten ökat (Pfister 2010; Svender 
2012). Gränsöverskridandet har beskrivits med begrepp som ’gender-play’ 
och ’gender-bending’ dvs. att normerna för kön och rådande genusordning 
ifrågasätts och utmanas (till exempel Pfister 2010; Tagg 2008; Boyle 2005; 
Caudwell 2003). Genom sådana normkritiska/’normkreativa’ (Vinthagen 
& Zavalia 2014) idrottsliga praktiker synliggörs genus och dess gränsdrag-
ningar, samtidigt som de förskjuts och förändras. Historiskt betraktat har 
sådana processer bidragit till att det idag är mer accepterat att ifrågasätta och 
överskrida könsgränser inom idrotten än tidigare (Klomsten et al. 2004 och 
2005; Pfister 2010). Trots att forskning visar att könsöverskridanden suc-
cessivt ökat inom idrotten finns resultat som pekar på att förändringen inte 
är entydig, och att ”gender-bending” också innehåller drag av kontinuitet 
och reproduktion (Theberge 1997; Adams, Schmitke & Franklin 2005; Boy-
le 2005; Johansson 2003). Ännu är det få flickor som tränar ishockey och 
pojkar är minoritet inom gymnastiken (Riksidrottsförbundet 2005, 2007, 
2011a, 2011c, 2011d). Det tydliggör spänningsfältet mellan kontinuitet och 
förändring som omgärdar genus som social konstruktion (Hirdman 2001), 
samt hur idrottsliga praktiker både kan bekräfta och utmana genusordningen 
– ibland samtidigt. 
 Idrott är en central arena för ”görandet” av genus som med en intersek-
tionell analys kan belysa hur föreställningar om exempelvis kön, sexualitet 
och klass i samklang manifesteras, reproduceras och förändras (Tolvhed 
2008;2012; Lundvall 2009; Pfister 2010). På så sätt är idrotten ett relevant 
studieobjekt i analyser av genus och andra samhälleliga maktordningar. Ti-
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digare forskning pekar på kunskapsluckor när det gäller idrottsledarnas be-
tydelse för reproduktion av genusföreställningar (Svender 2012). En svensk 
studie belyser dock hur idrotternas specialförbund speglar idrottens genus-
system med manlighet som norm i instruktörsutbildningarnas läromedel 
(Grahn 2008), vilket exemplifierar genusreproduktion. I merparten av stu-
dier som gjorts om genus och idrott har forskare undersökt hur ”kvinnlig-
het” konstruerats i manligt kodade, och mansdominerade, idrotter. Med få 
undantag har forskningen dessutom riktat in sig på idrottande kvinnor och 
inte på flickor (Goldberg & Chandler 1991; Parsons & Betz 2001; Casey et 
al. 2009; Kleindienst-Cachay & Heckemeyer 2008; Svender 2012). 
 I föreliggande undersökning är flickor i fokus. Vårt sätt att undersöka 
genus är att belysa hur feminint genus skapas i en klassisk kvinnlig, och nu-
merärt kvinnodominerad, idrott, rytmisk sportgymnastik, och i en klassisk 
manlig idrott, ishockey, där kvinnor är i numerärt underläge (Annerstedt 
1983, Gilenstam 2009). Fokus på dessa idrotter – med tränande flickor och 
deras ledare – ger möjlighet att analysera hur genus skapas i olika samman-
hang med traditioner av disparata genusmönster och ett ”isärhållande” av 
kön. 

Studiens syfte är att belysa hur genus i två idrottsföreningar, en klas-
siskt mans- och en klassiskt kvinnodominerad, manifesteras, repro-
duceras och förändras. 

Ur syftet följer följande frågeställningar: 

(i) hur uttrycks genus i de studerade grupperna och idrottsliga prakti-
kerna?

(ii) vilka uppfattningar om genus ger ledarna uttryck för inom respektive 
idrott?

Teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska utgångspunkt är att idrott bidrar till att forma och omfor-
ma den samhälleliga genusordningen, och omvänt att samhällets genusord-
ning påverkar de ideologier och praktiker som omgärdar idrotten (Connell 
1987, 1999; Hirdman 1988, 2001). Flera idrottsforskare menar att föreställ-
ningar om genusskillnader än idag formar vilka idrotter som betraktats som 
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manliga respektive kvinnliga (Pfister 2010; Gilenstam 2010; Andreasson; 
2006; Chase 2006; Larsson 2001, 2009). Med andra ord finns det tydliga 
genusmönster och en genusordning inom idrotten som fungerar som vår ut-
gångspunkt i val av studieobjekt. 
 Vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt är att genus är socialt och kul-
turellt konstruerat, i form av nstitutionaliserade normer och föreställningar 
som människor genom språk och handlingar – medvetet eller omedvetet – 
skapar och omskapar, och som befäster och utmanar genus. I den konstruk-
tionen är idrottsledarna centrala som förmedlare av genusnormer till den 
yngre generationen. I denna konstruktionsprocess formas föreställningar om 
kvinnor och kvinnlighet i relation, och kontrast, till föreställningar och nor-
mer om män/manlighet – och vice versa (Butler 1990), vilket tydliggörs i 
respondenternas uttalanden och ageranden i den empiriska presentationen. 
 I vårt empiriska material framkommer även idrottens rangordnande skill-
nadsskapande där manlighet är norm och kvinnlighet det avvikande, där 
män är den sociala strukturens överordnade och kvinnor underordnade (jfr 
Hirdman 2004; Hall 2002; Ericsson 1993). Av detta följer att genusdistink-
tioner inom idrotter ses som ett skillnadsskapande som avspeglar och åter-
skapar människors uppfattningar om genus och idrott – som en del av en 
samhällelig genusordning (Klomsten et al 2004, 2005; Pfister 2003, 2010).
 Föreställningar om kvinnor/kvinnlighet och män och manlighet kon-
strueras även homosocialt, dvs. i relation till andra kvinnor/kvinnligheter 
alternativt män/manligheter – med hjälp av andra distinktioner och mak-
tasymmetrier baserade på till exempel klass, etnicitet och sexualitet (Hird-
man 1988, 2001; Connell 1987, 1999; Lykke 2003; Ambjörnsson 2004). I 
vår studie uttrycks homosocialiteten när flickorna särskiljer sig från andra 
flickor för att positionera sig inom respektive idrott. 
 Att lära sig att ”göra kön” är ett sätt för barn att lära sig samhällets normer 
samtidigt som de lär sig om sig själva (Elwin-Nowak & Thomsson 2012, 
Fagrell 2000). Studier visar att idrottande ungdomar reproducerar genus-
ordningen genom att leva upp till könsrelaterade förväntningar som finns 
(Chalabaev, Sarrazin & Fontayne 2009, Stirling & Schulz 2011; Coakley & 
Pike 2004; Shakib & Dunbar 2002). I detta sammanhang är idrottsledarna 
centrala eftersom föreningsidrotten iscensätts och övervakas av idrottsle-
dare. Medvetet och omedvetet förmedlar ledaren ett förhållningssätt, och 
vilka normer och värderingar som är legitima eller illegitima i den specifika 
idrottsliga kontexten (Pfister & Radtke 2009). 
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Metod och material

Med etnografisk metod har studien en kvalitativ ansats och baseras på in-
tervjuer och observationer (Merriam 1994). Vi har sökt detaljrikedom och 
närhet till studieobjektet snarare än generaliserbarhet. Fokus var att studera 
specifika grupper på djupet, varför ett målstyrt urval i tvåstegsförfarande 
tillämpats (Bryman 2011). Först valde vi två i genussammanhang idrottsliga 
ytterligheter: ishockey och rytmisk sportgymnastik. Ett ytterligare urvals-
krav var att föreningarna skulle träna flickor mellan 9 och 13 år. Ålderspan-
net syftar till att spegla en ålder där genusskillnader antas kunna skönjas 
och där könsrelaterad identitet börjar ta form. I ett andra steg identifierades 
två lämpliga föreningar i föreningsförteckningar från paraplyorganisationen 
Riksidrottsförbundet. Dessa kontaktades och gav efter en presentation av 
studiens syfte och information om etiska riktlinjer sitt medgivande till stu-
dien (Vetenskapsrådet 2013). 

Intervjuer

Intervjuer med fyra ledare (tre kvinnor och en man) från gymnastikfören-
ingen och tre ledare (två kvinnor och en man) från ishockeyföreningen, 
samt en person (kvinna) aktiv i föreningen som spelat på landslagsnivå ge-
nomfördes. Intervjuerna syftade till att ta del av ledarnas genusutbildningar, 
samt resonemang och reflektioner om genus och idrott. Intervjuerna fokuse-
rade på respondenternas uppfattningar om den idrottsmiljö de befinner sig i, 
vad det kan innebära att vara könsmajoritet/minoritet, och hur genusnormer 
skapas. 
 Samtliga intervjuade ledare hade direkt anknytning till de observerade 
föreningarna. De skiljer sig i ålder och ledarerfarenhet. Gemensamt för 
gymnastikledarna är att de varit aktiva gymnaster, och därmed får anses vara 
insocialiserade i föreningsidrottens genus. Den erfarenheten hade enbart den 
manliga ledaren från ishockeyn. Materialets storlek medger inte könsspeci-
fika analyser av ledarnas utsagor. Vi kan dock konstatera att respondenterna 
förde likartade resonemang oavsett kön, ålder och ledarerfarenhet. 
 För att få kunskap om föreningarnas arbete med genusfrågor har en sty-
relsemedlem från varje förening intervjuats. Dessa valdes av föreningarna 
själva. Det kan därmed vara personer med särskild kunskap om och/eller 
intresse för genusfrågor och är möjligen inte representativa för föreningen. 
Vår bedömning är att representativiteten inte spelar någon roll i samman-
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hanget. Intervjuer med styrelsemedlemmarna fokuserade på föreningarnas 
policys och riktlinjer i genusfrågor, samt belyste samstämmighet med, och 
skillnad mot, ledarnas uppfattningar och agerande.
 De semistrukturerade intervjuerna med ledarna och styrelsemedlemmar-
na varade ca 45 minuter och genomfördes enskilt. Två intervjuer har gjorts 
per telefon. Samtliga, med ett undantag där anteckningar fördes, spelades 
in och transkriberades. Intervjuerna har följt en intervjuguide med teman 
om idrott och genus och den specifika träningen, men varit öppna för re-
spondenternas reflektioner (Kvale & Brinkmann 2009). Sammanlagt har tio 
intervjuer genomförts. Därtill kommer informella samtal som förts i anslut-
ning till observationstillfällena. 

Observationer

Observationerna har syftat till att studera autentiska träningssituationer med 
ledarna och flickorna. Vi har tillämpat öppna (samtliga inblandade har infor-
merats om studiens syfte och tillfrågats om deltagande) och passiva (vi har 
inte aktivt deltagit eller interagerat med de observerade grupperna) obser-
vationer (Lalander 2011). I gymnastikföreningen har två grupper med tolv 
flickor observerats vid fyra träningstillfällen. I ishockeylaget har tio flickor 
observerats vid fyra träningstillfällen. Grupperna mötte en och samma fors-
kare vid alla tillfällen. Det finns inget som tyder på att ledarna eller flickorna 
har agerat annorlunda än när de inte är observerade. Den oro som kunde 
anas en kort stund vid första observationstillfället försvann snabbt och med-
vetenheten om forskarens närvaro tycktes inte existera.
 Vid varje observationstillfälle fördes noggranna anteckningar om miljön, 
vem som säger vad, hur det sägs och i vilka sammanhang. Visuella intryck 
noterades liksom beskrivningar av känslostämningar och egna reflektioner. 

Bearbetning, analys och materialpresentation

Med en uttalad genusteoretisk utgångspunkt är studien begreppsdriven (Mi-
les & Huberman 1994). Det har satt ramar för vad vi har tolkat som empi-
riskt material och hur det har analyserats och vad som fallit utanför. Med ite-
rativ metod (flera genomläsningar över tid) som pendlat mellan empiri och 
teori har ett mönster succesivt vaskats fram. I enlighet med metodologisk 
empirisk mättnad har detta mönster testats mot ny empiri tills vi inte ansåg 
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att vi fann något nytt (Glaser & Strauss 1967) samtidigt som materialet var 
överblickbart. 
 Materialet kodades under teoretiskt och analytiskt relevanta teman: fe-
mininitet/maskulinitet, genusrelaterat tal, manifestationer/attribut, repro-
duktion/reproduktionsbrott och genusrelaterad hierarkisk ordning. Vi har 
strävat efter att återge de ambivalenser och nyanser som vi uppfattar att 
materialet innehåller, samtidigt som vi avsett att hålla en stringens kring 
studiens syfte. Det finns inget som tyder på att de studerade föreningarna 
skulle skilja sig i genusfrågor från likartade föreningar. Analysen får därmed 
anses partikularistisk, dvs. att den kan säga något om genusordningen i de 
studerade idrotterna som går utöver de studerade föreningarna (jfr Merriam 
1994).
 Nedan presenteras studiens empiriska fynd uppdelade på respektive 
idrott. Syftet är att ge en sammanhållen beskrivning av studiens empiriskt 
och teoretiskt centrala teman och tydliggöra det presenterade materialets 
sammanhang och i relation till relevant tidigare forskning. De presenterade 
citaten exemplifierar centrala och återkommande uttalanden från intervjuer-
na och observationsanteckningarna. Utan att ändra innebörden i responden-
ternas utsagor har mindre putsning av citaten, från talspråk till skrivspråk, 
gjorts (Kvale & Brinkmann 2009). 

Avgränsningar

Utöver den teoretiska avgränsningen, som ramat in och tydliggjort vad vi 
uppfattat som empiriska fynd, bör det understrykas att inga intervjuer är 
gjorda med de idrottande flickorna i föreningarna. Vi kan således inte ut-
tala oss om hur de ser på sitt idrottsutövande eller vilka genusnormer de 
skulle ge uttryck för i tal. Det vi kan säga något om är våra tolkningar av hur 
genusnormer tar sig uttryck i deras idrottsutövande. Studien omfattar inte 
heller tränande pojkar, vilket kunnat ge ytterligare kunskap om gender-play, 
gender-bending och genuskonstruktioner inom de studerade idrotterna. Vi 
har valt att avgränsa studien mot flickor. Möjligt är att fler intervjuer och 
observationer av fler föreningar gett fler variationer och ett mer nyanserat 
material om förändringar i genusnormer. 
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Etiska överväganden

Studien inkluderar aktiva idrottsutövare under 18 år. Informationsbrev om 
studiens syfte och metod skickades till barnens vårdnadshavare för godkän-
nande underskrift. En vårdnadshavare sa nej till studien för att barnet inte 
ville delta. Vi fick dock klartecken att sitta med på träningen och observera 
utan att anteckna om det barnet (jfr Vetenskapsrådet 2013).

Gymnastikföreningen – det feminina arvet 

Den rytmiska gymnastiken som utvecklades i början av 1900-talet byggde 
från början på ett könsmässigt särartstänkande där kvinnan skulle utvecklas 
i egna grenar där ”kvinnliga” kroppsliga och själsliga egenskaper framhäv-
des (Annerstedt 1983, Lindroth 2004). Ett sätt att manifestera kön är genom 
kroppsspråk och utseende. Klädesplagg som klänningar och kjolar är sym-
boler för det kvinnliga (Davies 2003). Vid en första anblick upprätthåller 
gymnastikträningarna könsstereotyper med feminina symboler; redskap och 
kläder går i typiska flickfärger som rosa, lila och rött. Tunnbanden glittrar 
och träningen kretsar kring flickornas, rörelsernas och redskapens utseende. 
Att rytmisk gymnastik fokuserar på det estetiska snarare än det fysiska be-
lyser idrottens feminina arv. Bortom denna ytliga bild av estetik finns emel-
lertid också den fysiska träningen:

Flickorna stretchar och tänjer ut benen för att bli vigare och smidi-
gare. Momentet innebär att flickorna tänjer till punkten där det tycks 
göra ont, och pressar ytterligare. Momentet signalerar smärta och ut-
hållighet.1

En grupp tioåriga flickor springer på rad i full fart mot trampetten, 
hoppar upp och gör en volt. De landar med händerna rakt upp i luften 
och ett leende på läpparna. 2

För att göra en volt krävs styrka och mod, egenskaper som förknippas med 
manligt idrottsutövande (Adams et al. 2005). Vår tolkning är att leendet och 
kroppens position i landningen är motiverat av den estetiska bedömningen 
av idrotten, den fysiska ansträngningen ska inte märkas. Under observatio-

1 Observationsanteckning 27/11 2012
2 Observationsanteckning 28/11 2012
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nerna noterades återkommande hur flickorna tränades mot att osynliggöra 
effekten av deras fysiska ansträngningar: 

En övning gick 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 exempel-
vis fotboll.3

Gymnastiken innehåller således både feminint och maskulint kodade inslag, 
men de feminina inslagen är tydligare. De yttre attributen sätter en kvinnlig 
prägel på gymnastiken och tydliggör hur det feminina arvet manifesteras 
och därmed också reproduceras. Det innebär att mäns och kvinnors pre-
stationer värdesätts olika om det förekommer i en idrott där den feminina 
normen eller den maskulina normen är gällande (Adams et al. 2005).
 Under observationstillfällena tränade flickorna i gymnastikföreningen in 
ett uppvisningsnummer: 

Uppvisningsnumret handlade om att flickorna skulle föreställa dock-
or 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 sä-
ger att dockor inte har byxor, men flickorna menar att det visst finns 
dockor med byxor, killdockor.4

Flickorna övertygades av ledarna att klä sig i de feminina attributen, vilket 
vi tolkar som ett sätt som ledarna reproducerar den feminina normen.
 Gymnastikens feminina norm tydliggörs också när ledarna vid flertalet 
tillfällen under observationerna använde sig av maskulina idrotter som kon-
trast för att beskriva hur flickorna inte ska göra. Följande observationscitat 
från ledarna sades i sammanhang där de angivna idrotterna syftade på mas-
kulinitet, i negativ mening: 

Vi jobbar inte med spjutkastning!5

Inget fotbollslöp, fint spring!6

3 Observationsanteckning 4/12 2012
4 Observationsanteckning 26/11 2012
5 Observationsanteckning 4/12 2012
6 Observationsanteckning 26/11 2012
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Gymnasterna påminns att tänka på kroppen som ett estetiskt redskap. Det 
manliga hålls åtskilt från det kvinnliga som i sammanhanget görs till norm 
enligt specifika föreställningar om femininitet. 

Genusrelaterade förväntningar

Under intervjuerna återkom ledarnas genusrelaterade förväntningar på fe-
mininitet inom gymnastiken gällande pojkars och flickors prestationsmöj-
ligheter och attityder. Nedanstående citat tjänar som exempel på hur gym-
nastikledarna återgav könsskillnader. Ledarna nämner flickornas intresse för 
utseende medan pojkarna nämns tillsammans med deras prestationer: 

Skillnaden tror jag är såhär att tjejer har sina små dräkter och vill göra 
lite kullerbyttor. Killarna är så här ’ska vi snurra runt?! Ska vi göra 
volter?!’ Det är lite hårdare liksom, de vill gå på det här tuffa direkt.7

Alltså killarna kan oftast bli riktigt, riktigt bra. De är oftast väldigt 
orädda och då är det ganska tufft med en gång.8

En av ledarna säger att hennes ledarstil lämpar sig bättre för pojkar:

Jag är ganska hård med tjejerna, egentligen passar jag kanske bättre 
som killtränare.9

Som framgår av citaten ovan återges flickor indirekt som känsligare, och 
ledarna uttrycker genusbaserade förväntningar. Denna uppfattning styrktes 
under observationerna med ledarnas återkommande uttalanden till flickorna 
att de inte var tillräckligt modiga och behövde pushas. Vidare menade le-
darna under intervjuerna att det gällde att hjälpa flickorna att övervinna den 
inneboende rädslan, vilket vi tolkar som att övervinna ”feminint” kodade 
egenskaper till förmån för ”maskulint” kodade egenskaper:

Fega inte nu!10

7 Intervju gymnastikledare D
8 Intervju gymnastikledare B
9 Intervju gymnastikledare A
10 Observationsanteckning 27/11 2012
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Om vi bestämmer oss för att göra en kullerbytta, får ni inte mesa!11

Inte ge upp, ni blir inte bättre om ni ger upp”12

Det ska vara: jag vill vinna!13

Samma tillrop hade kunnat höras i träning för pojkar, men i detta samman-
hang hade uttalandena tydliga kopplingar till ledarnas uppfattningar att 
flickorna behövde pushas extra på grund av könstillhörighet. Detta styrks 
när ledarna i intervjuerna säger att det finns skillnader mellan könen och att 
de anpassar sin ledarroll efter kön. De säger att de försöker få flickorna att 
bli mer som pojkarna när det gäller att våga, och att de försöker få pojkarna 
att bli mer som flickorna när det gäller att utföra övningarna på ett säkert 
sätt.14 Vår tolkning är att ledarna utifrån könsstereotypa förväntningar för-
söker kompensera uppfattade genusskillnaderna för att uppnå bra idrotts-
prestationer. 

Det första könet i en kvinnodominerad värld

Av intervjuerna framgår att gymnastikledarna inte tycker att det behövs 
aktivt arbete med att öka genusmedvetenheten eftersom föreningen främst 
består av flickor. Men att gymnastik byggs på en feminin norm visas när 
ledarna uttrycker att de pojkar som finns i föreningen ”har halkat in på 
tjejspåret”15 och att attributen är till för kvinnliga utövare:

[gymnastiken är ] väldigt dominerad 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 trikåer och dräkt. Det är inte jättehäftigt.16

En ledare som också är idrottslärare återger sina skäl för könsuppdelad trä-
ning:

11 Observationsanteckning 27/11 2012
12 Observationsanteckning 4/12 2012
13 Observationsanteckning 4/12 2012
14 Intervju gymnastikledare D & C
15 Intervju gymnastikledare E
16 Intervju gymnastikledare C
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När jag började som idrottslärare var pojkar och flickor delade under 
gymnastiken. Jag och andra lärare var emot att slå ihop flickor och 
pojkar eftersom 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 omsprung-
en av en flicka, det skulle ge honom väldigt dåligt självförtroende.17

Citatet visar hur pojkar konstrueras som det första könet. Att bli omsprung-
en av en flicka betyder att positionen som det första könet riskerar att rub-
bas, och hotar genusordningen. Att flickorna ska anpassa sig efter pojkarna 
oavsett om de är bättre eller sämre exemplifierar hur ledarna bidrar till att 
reproducera manlighet som idrottslig norm. Även om föreningen satsar på 
flickor anses pojkarna ha en positiv inverkan på föreningen och flickorna:

Det är roligt att ha med pojkar i gruppen, de påverkar flickorna på ett 
positivt sätt. Flickorna vågar mer [när pojkarna är med].18

Föreningar är ju väldigt glada när de får killag, och väldigt pushiga 
att man ska hålla kvar dem. I min gamla förening var vi väldigt noga 
med att ut och visa upp pojkarna överallt.19

Citaten tydliggör hur flickorna får maka på sig och hur de därmed görs till 
det andra könet när pojkgymnasterna hyllas och lyfts fram. Pojkarna visas 
upp som en prestation och manlighet som en position som höjer föreningens 
status.

Om att avvika från normen – 
den feminina pojken

Trots den kvinnliga dominansen finns således pojkgymnaster. Genom att 
avvika från normen antas pojkgymnaster ofta vara homosexuella, de inte är 
riktiga pojkar enligt heteronormen (Larsson 2003; Hargreaves 2000). En av 
styrelsemedlemmarna i gymnastikföreningen berättar att yngre barngrup-
per har jämnare könsfördelning, men eftersom gymnastik är en ”typisk tjej-

17 Intervju gymnastikledare D
18 Intervju gymnastikledare B
19 Intervju gymnastikledare D
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sport”, är det ”naturligt” att flickor är numerär majoritet i högre åldersklas-
ser.20 Den manliga ledaren säger att det kan vara svårt att vara pojkgymnast:

Jag vet ju hur det var när man var liten, man var orolig för hur folk 
skulle se på en eftersom det är en kvinnodominerad sport. Men det 
var mer när man var yngre. Sen när man blev duktig tyckte de flesta 
att det var coolt. Då blev det mer status, men om man är nybörjare, 
som ung grabb då är det inte riktig idrott. Gymnastiken står inte lika 
högt i kurs som fotboll eller mer mansdominerande idrotter. […] När 
folk har klankat ner på att det är typ bögigt att hålla på med gymnas-
tik kan man vända på det och säga att jag umgås med massa tjejer och 
du med massa killar.21

Citatet avslöjar den hierarkiska genusordningen där kvinnor är underord-
nade. Statusen kan dock, enligt respondenten, förändras med ökade täv-
lingsinslag, och hårdnad konkurrens som legitimerar manliga utövare inom 
kvinnliga idrotter (jfr. Adams et al. 2005).

Ishockeyföreningen – den rosa maskuliniteten

I ishockey görs en distinktion mellan ishockey och damhockey, vilket visar 
idrottens maskulina norm (Theberge 1997). Kön manifesteras i ishockeyn, 
som i gymnastiken, genom kroppspråk och utseende. Ishockeyspelarna har 
skydd som gör dem stora och kantiga. Utrustningens storlek och form ska-
par stereotypa manliga gestalter som gör spelarna lika varandra. Man ser 
inte vem som är vem när individernas ansikten göms bakom hjälmens an-
siktsskydd. I rinken finns dock också feminint kodade attribut:

Planen är full av ishockeyspelare med full skyddsutrustning, det är 
svårt att skilja dem åt. Men några spelare sticker ut i rosa tröjor och 
långt utsläppt hår.22

Vår tolkning är att flickorna markerar könstillhörighet med ”kvinnliga” att-
ribut som skiljer dem från pojkarna. Med kvinnliga attribut framhävs att 
det är flickor som spelar ishockey, och inte bara ishockeyspelare. Studier 

20 Intervju gymnastikledare C
21 Intervju gymnastikledare C
22 Observationsanteckning 11/12 2012
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visar att framgångsrika idrottskvinnor ofta framhäver kvinnlighet genom ut-
seende och beteende för att visa att de är ”normala” kvinnor (Adams et al. 
2005; Larsson 2003).
 Under observationerna av ishockeyträningarna framkom att det fysiska 
inslaget är mer framträdande än i gymnastiken. Observationsanteckningar-
na visar hur ishockeyspelarna förväntas ge uttryck för fysisk ansträngning, 
som exempelvis att pusta, svettas och skrika. Estetiska inslag, som att slå en 
snygg passning, förekommer också. Det är dock inget som är poänggivande 
och således ett underordnat element i spelet.23

Genusrelaterade förväntningar inom ishockeyn

I ishockeyn finns skillnader i regelverket mellan män och kvinnor. Damspe-
lare måste använda heltäckande ansiktsskydd, medan herrarna endast behö-
ver godkänt visir. I herrhockeyn är tacklingar centrala, men de är otillåtna 
i damhockeyn (Svenska ishockeyförbundet 2010; Gilenstam 2009). Skill-
naderna i regelverken avspeglar och återskapar föreställningar om kvinnor 
som sköra och män som tåliga och starka. Under intervjuerna framkommer 
dock att hockeyledarna anser att pojkar och flickor ska tränas likadant. De 
säger också att de inte pratar om eller berör genus i sina ledarroller eftersom 
de menar att de inte tolkar träningstillvaron i ”manligt” och ”kvinnligt”. 
En styrelsemedlem anser att föreningen inte behöver arbeta med genus ef-
tersom de ”inte har genusrelaterade problem”.24 Ledarna anser dock att det 
finns skillnader i att träna flickor eller pojkar. Två anledningar är att ishock-
eyn har könsspecifika regler, och för att tjejer ska motiveras att ”reda ut det 
tuffa i herrhockeyn”.25 Ledarna ger således delvis en logisk förklaring: olika 
slags spel ger olika träningsuppgifter. Dock bygger regelverket på stereo-
typa förväntningar på kön, vilket skapar en acceptans för att reproducera 
stereotypa förväntningar på pojkar och flickor. Andra förklaringar bygger på 
genusrelaterade förväntningar, vilket tydliggör ledarnas ambivalenta inställ-
ning till genus:

Pojkarna fuskar ju gärna, bara de vinner. Tjejerna är betydligt mer 
noggranna med att göra övningen och att bara tävla med sig själv 

23 Observationsanteckning 11/12 2012
24 Intervju styrelsemedlem E
25 Intervju ishockeyledare F
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eller få tänket att man själv ska bli bättre då. Så man får jobba lite 
olika.26

Man måste tänka lite annorlunda beroende på om det är killar eller 
tjejer som du tränar. Speciellt när de kommer upp i åldrarna. Man 
måste pusha och få tjejerna att våga tro på sig själva. Killar har oftast 
tävlingsmoment i sig. Många tjejer kan tycka att det är jättejobbigt 
med tävlingsbitarna.27

Ledarna ger också exempel där flickorna agerat annorlunda än vad som för-
väntades:

Jag har blivit imponerad av de här tjejerna att de tar för sig och driver 
detta framåt själva.28

I intervjuerna framgår att flickornas spel med pojkar antas vara positivt för 
att de förstnämnda ska tuffa till sig och våga ta för sig mer än om de tränat i 
en feminin könshomogen grupp:

Tjejerna tar för sig mer och mer och tuffar till sig mot killarna.29

Det omvända, att pojkarna anammar flickornas noggrannhet och obenägen-
het till fusk, nämns dock inte under intervjuerna. Vår tolkning är att pojkar-
nas närvaro anses höja flickornas spel, men inte vice versa, vilket synliggör 
idrottens manliga norm. Exemplen visar könsstereotypa förväntningar där 
pojkarna betraktas som självständiga, tävlingsinriktade och modiga. När 
flickorna tar för sig skapar det däremot förvåning, vilket vi tolkar som ett 
exempel på en könsöverträdelse som blottlägger genusnormer, snarare än 
det speglar faktiska skillnader mellan könen.

26 Intervju styrelsemedlem J
27 Intervju ishockeyledare H
28 Intervju ishockeyledare F
29 Intervju ishockeyledare H
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Det andra könet i en mansdominerad värld

Att ishockey bygger på den maskulina normen tydliggörs när en ledare be-
rättar att föräldrar anser att ”tjejer inte ska hålla på med hockey”.30 Ledarna 
går dock emot den uppfattningen:

Det här kan tjejerna lika gärna hålla på med som killarna. Om någon 
tar upp det, så förklarar vi att det är en tjejsport, det är inget snack 
om den saken.31

Ledarna menar att majoriteten av omgivningen inte är lika positivt inställda 
till damhockey som de själva:

Jag tror att många ser det som att tjejer inte ska hålla på med hockey 
och att det blir lite mes [när flickor spelar hockey].32

Att vara könsminoritet i gymnastikföreningen var positivt för pojkarna. 
Trots att det finns positiva åsikter om damhockeyn visar intervjuerna att 
flickorna kämpar för sin plats och för att vinna respekt. I intervjuerna berät-
tar ledarna att flickorna, till förmån för pojkarna, missgynnas också i den 
egna föreningen. Ledarna beskriver hur de arbetar med att kräva resurser 
och rättigheter för damspelarna, men att de sluppit problemet med kampen 
om bra istider. Flicklaget får dock motivera sin existens för styrelsen genom 
att visa ökat medlemsantal och ekonomiska bidrag till föreningen.33

Det har bara varit positivt [att flickor spelar hockey] och från förbun-
dets sida har vi fått bara beröm. Sen tror jag ju i grund och botten att 
[damhockeyn] generellt inte tas på samma allvar.34

Inställningen till damhockeyn är således ambivalent. Å ena sidan betraktas 
deras inträde i föreningen som positivt, å andra sidan får de kämpa för er-
kännande och respekt. Intervjucitatet ovan visar rådande genusnormer när 
ishockeyn kan konstrueras som ”mesig” med kvinnliga utövare. Damhock-
eyn betraktas som en avvikelse och justering av herrhockeyn. 

30 Intervju ishockeyledare H
31 Intervju ishockeyledare G
32 Intervju ishockeyledare H
33 Intervju ishockeyledare F
34 Intervju ishockeyledare F
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 Att en ishockeyförening har flicklag som i det studerade fallet är ovanligt. 
Bristen på ishockeyspelande flickor medför att de flesta flickor spelar i pojk-
lag. I intervjuerna lyfter ledarna fram föreningens tränande flickor: 

Det är ändå kul att det i vårt lilla [samhälle] finns femton tjejer. Sen 
kan man se de stora [lagen] som bara har en eller två tjejer. […] Vi 
har ju också ett mål att hitta andra tjejer att spela mot.35

Citatet visar att ledarna talar om det stora antalet flickor som en tillgång 
som gör föreningen unik i relation till andra lag, samtidigt som föreningen 
betraktar flickornas numerära underläge som en positiv utmaning. 

Om att avvika från normen – 
den maskulina flickan

I den observerade ishockeyföreningen tränar flickor och pojkar tillsammans. 
Tidigare forskning visar att den manliga normen och överordningen ofta 
synliggörs genom nedsättande tillmälen mot kvinnor i manligt dominerade 
idrotter. Till följd av sin skicklighet görs kvinnor okvinnliga, manhaftiga, 
lesbiska eller till ”pojkflickor” (Andreasson 2007; Guttmann 1991; Halber-
stam 1998; Gilenstam, Karp & Henriksson Larsén 2009; Hargreaves 2000). 
Negativa tillmälen var inget som framkom under i vår studie. Däremot kate-
goriserades samtliga spelar som pojkar under träning:

Spelarna stod uppradade på led, flickorna på ena sidan och ledaren 
står på den andra och talar till gruppen: ”Kom igen killar!”36

Båda könen tilltalas som killar. Att osynliggöra flickornas kön är att fram-
häva ishockeyns maskulina norm. Ishockeyledarna bidrar således till repro-
duktionen av flickor som det andra könet, och ishockeyn som en manlig 
idrott. I en intervju framkommer också att kvinnliga ishockeyspelare fortfa-
rande bemöts som ett avvikande och fascinerande fenomen: 

35 Intervju ishockeyledare F
36 Observationsanteckning 16/11 2012 
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Det blir så himla mycket större att en tjej spelar hockey. Där kommer 
också de lite stereotypa sidorna in, att det är så himla fascinerande att 
en tjej spelar hockey.37

Även om dylika kommentarer inte är negativt formulerade, exemplifierar de 
särskiljandet mellan könen där respondenten ger uttryck för en önskan att 
flickor och pojkar ska betraktas som jämställda. 

Sammanfattande diskussion

I den här studien har vi visat hur feminint genus tar sig uttryck i en traditio-
nellt manlig och en traditionellt kvinnlig idrott för flickor mellan 9 och 13 
år. Studien ger ett empiriskt bidrag till att förstå manifestation och reproduk-
tion av genus i de slutna idrottsrummen. Utöver den tydliga könsuppdelning 
som finns mellan idrotterna sker detta på framförallt tre sätt. För det första 
särskiljs pojkar och flickor via yttre attribut och vi har konstaterat att flick-
orna förväntas ta efter pojkarna i högre utsträckning än tvärtom. För det 
andra manifesterar ledarna en genusordning med könsspecifikt tilltal. Att 
vara flicka betonas när det estetiska ska framhävas och pojkaktighet knyts 
till flickorna i relation till fysisk ansträngning. För det tredje reproduceras 
normer genom de könsrelaterade förväntningar ledarna har på flickor och 
pojkar att uppträda i enlighet med genusordningen. Dessa tre faktorer tyd-
liggör hur idrotterna manifesterar och reproducerar feminina och maskulina 
normer, och att den ”manliga” normen är hierarkiskt överordnad det som 
anses ”kvinnligt”.
 Studien visar hur könsskillnader avspeglas och formas i förväntningar 
på och bemötande av flickorna. Särskiljandet formar genus till något man 
är, och inte något man gör. Flera exempel visar dock hur flickorna inom de 
studerade föreningarna lär sig att göra feminint genus genom att ledarna ta-
lar om hur flickor respektive pojkar gör och bör göra. Dessa genusföreställ-
ningar konstrueras i både gymnastik- och ishockeyföreningen. I gymnas-
tikföreningen lär sig flickorna att inte träna in ett ”manligt” rörelsemönster 
utan att istället agera som könsstereotypa flickdockor. I damhockeyn finns 
det överordnade regelverket som legitimerar att pojkar och flickor tränas på 
olika sätt utifrån föreställningar om genus.
 Genusföreställningarna tydliggörs när representanter för könsminoriteten 
träder in på könsmajoritetens arena, oavsett vilket kön som är majoritet. 

37 Intervju ishockeyledare I
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Det bör dock poängteras att det inte är överträdelserna av genusgränserna 
som för med sig genusfrågorna in i föreningen, de finns redan där. Däremot 
tydliggörs genusspecifika normer vid könsminoritetens inträde. Flickornas 
inträde i ishockeyn visar att mannen är norm genom att båda könen tilltalas 
som ”killar”, och genom att flickorna skapar förvåning när de tar för sig och 
fysiskt tar i eftersom det räknas som manliga egenskaper. I gymnastikför-
eningen lärs ett feminint kodat rörelsemönster ut, men när pojkarna träder 
in är de troféer för föreningen. Pojkarna förväntas inte ta över den feminina 
normen utan står för något mer fysiskt och intressant. De förblir ”det första 
könet” även i en kvinnodominerad idrott. Det feminint kodade handlar i det 
fallet om att ge utrymme för pojkarna.
 Det sätt på vilka idrottsledarna ofta uttrycker föreställningar om genus 
visar att den biologiska kategoriseringen är av vikt inom båda de studerade 
föreningarna. När idrottsledarna hänvisar till genus görs det ofta med en 
tydlig underton där männen betraktas som det fysiskt och mentalt starkare 
könet och kvinnor som det svagare. Närvaron av pojkarna hävdas i båda 
idrotterna vara positiva inslag för flickorna som anses behöva mannen som 
norm att sträva efter. Denna genushierarki gör sig påmind i båda idrotterna: 
den framgångsrika flickan anses ha ”manliga egenskaper” och lär av poj-
karna. Det gäller även gymnastikflickorna som delvis lär sig att ta avstånd 
från ett stereotypt maskulint sätt till förmån för stereotypt feminina rörelser 
och yttre ”kvinnliga attribut”. Genusföreställningar reproduceras genom att 
uttrycka skillnader och genom att lära gymnastikflickorna hur de ska röra 
sig feminint och ishockeyflickorna hur de blir bra ishockeyspelare genom 
att spela med killarna och på ett ”manligt sätt”.
 Reproduktionen av genus och tillhörande föreställningar om manligt och 
kvinnligt sker således genom att könsskillnaderna ofta uttrycks, men fram-
förallt hur. Föreställningen ges vikt i idrottsliga sammanhang där de kopp-
las till olika kännetecken så att könskategoriernas särart vidmakthålls och 
reproduceras till nästa generation.
 Denna studie är ett bidrag till forskningsinriktningen att fokusera på flick-
or för att förstå hur genus manifesteras och reproduceras i olika idrotter. Vi 
kan avslutningsvis konstatera att det finns en tydlig idrottspolitisk ambition 
med att belysa genusfrågor. Trots de senare årens positiva genusförändring-
ar och gender-bending inom idrotten talar vår studie för att idrottsledarna 
behöver fortsatt genusutbildning för att synliggöra sin egen del i reproduk-
tionen av stereotypa genusskillnader. Mer forskning i frågan behövs för att 
kunna utveckla genusutbildningar som kan nå hela vägen in i de slutna trä-
ningslokalerna. Det är där idrotten och genus görs.
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