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Sammanfattning  
 

Studien är en idrottspedagogisk intervjustudie baserad på idrottsutövande barn i syfte att undersöka 
synen på kön, genus och sexualitet i relation till lagidrotten. Frågeställningarna syftar till att 
undersöka hur närvarande könsrollerna är, hur kön och sexualitet värderas samt om idrotter har 
tillskriven könstillhörighet eller om de betraktas som neutrala. De semistrukturerade intervjuerna är 
gjorda på sex enkönade fokusgrupper på flickor och pojkar i åldern 11 – 13 år i en fotbollsförening i en 
mellanstor stad i Sverige. Barnen producerar och reproducerar den heterosexuella mannen som norm 
inom den idrottsliga kontexten även om de till viss del problematiserar och ifrågasätter den. Flickorna 
och pojkarna är relativt samstämmiga i sina svar men flickorna tycks identifiera de problem som den 
aktuella normen medför. Barnen konstruerar kön enligt de stereotypa könsroller som råder och 
tillskriver idrotter könstillhörigheter baserat på de önskvärda egenskaper som efterfrågas. Barnen, och 
framförallt flickorna, tycks uppleva motstridiga känslor då de slits mellan att anse sig vara lika mycket 
värda som det motsatta könet och uppfattningen om män som bättre fotbollsspelare.  

 

Nyckelord: kön, genus, sexualitet, idrott 
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Inledning  
 

Idrotten har i alla tider varit en arena där mannens deltagande uppmuntras och hyllas medan 
kvinnans närvaro ifrågasätts (Andreasson, 2007; Coakley & Pike, 2009; Fundberg, 2003; Gilenstam, 
Karp & Henriksson-Larsén, 2008; Tredway, 2013). Det är de socialt konstruerade manliga 
egenskaperna som ofta identifieras som önskvärda och eftersträvansvärda idrottsliga kvaliteter. Då 
kvinnan närmar sig manskroppen genom en ökad muskulatur i sin strävan att prestera inom sin idrott 
kan kvinnan, då hennes kropp frångår den stereotypa bilden av kvinnokroppen, få sin könstillhörighet 
och sexualitet ifrågasatt (Andreasson, 2007; Eng, 2008; Tredway, 2013; Waldron, 2015). 
Komplexiteten med att vara kvinna och samtidigt idrottare tycks skapa motstridiga känslor hos 
kvinnliga idrottare (Andreasson, 2007; Gilenstam, Karp & Henriksson-Larsén, 2008; Jonsson, 
Eriksson & Källberg, 2015). Frustrationen över att behöva välja mellan att ha tillräckligt muskulösa lår 
för att vara en duktig målskytt och att ha tillräckligt slanka lår för att se bra ut i jeans är tydlig 
(Andreasson, 2007). Känslan över att kvinnan måste närma sig mannen inom den idrottsliga 
kontexten för att uppfylla de normer som råder tycks vara mer eller mindre medvetet hos idrottande 
flickor och kvinnor. Idrottandet tycks höja kvinnornas egenuppfattning om deras värde då de närmar 
sig männen i beteende, agerande och jargong. En flicka eller kvinna som är extraordinärt duktig på sin 
idrott förmodas ofta vara homosexuell. Genom att förmoda att den duktiga idrottskvinnan är 
homosexuell, i ett försök att få kvinnan att närma sig mannen och dess stereotypa maskulina 
egenskaper, förklaras det idrottsliga fenomenet (Andreasson, 2007; Eng, 2008; Tredway, 2013; 
Waldron, 2015). Idrotter tillskrivs kön baserat på de egenskaper som idrotten eftersträvar (Arnegård, 
2006; Bäckström, 2005; Larsson, 2009; Larsson, Redelius & Fagrell, 2007). En idrott vars åtråvärda 
egenskaper anses stereotypt manliga blir automatiskt en manlig idrott medan en idrott vars åtråvärda 
egenskaper anses stereotypt kvinnliga anses vara en kvinnlig idrott. Framgångsrika idrottskvinnor, 
särskilt om de presterar inom en idrott tillskriven männen, kan komma att betraktas som hot mot 
könsrollerna varför kvinnor ofta sexualiseras i syfte att sänka deras manlighet och höja deras 
kvinnlighet (Andreasson, 2007; Coakley & Pike, 2009). 

Genus, de socialt konstruerade könsrollerna, reproduceras ständigt inom idrotten (Andreasson, 2007; 
Coakley & Pike, 2009; Eliasson, 2001; Fredricks & Eccles, 2005). Genom att tillskriva mannen och 
kvinnan olika egenskaper ifrågasätts alla människor som inte uppfyller dessa könsroller. Personer som 
besitter andra egenskaper och intressen passar inte in i dessa kategorier och riskerar att hamna 
utanför och betraktas som annorlunda eller felaktiga (Coakley & Pike, 2009; Connell, 2009; Fausto-
Sterling, 2005; Larsson & Fagrell, 2010). Föräldrar till idrottsutövande barn reproducerar också genus 
genom syn, beteende och tal, och tycks särskilja på könen när det kommer till idrottsintresse och 
talang (Dorsch, Smith & McDonough, 2009; Eliasson, 2001; Fredricks & Eccles, 2005). Reproducering 
av genus sker genom talet, vilket är en ständigt pågående process inom idrotten (Eliasson, 2001; Eng, 
2008; Fundberg, 2003). Genom ord som används som skällsord och slagord förstärks den 
heterosexuella mannen som norm. Ord som refererar till det kvinnliga könet samt till homosexualitet 
används i syfte att ifrågasätta, förminska och förlöjliga.  Genom kommentarer, skämt och jargong blir 
det tydligt att varken kvinnan eller den homosexuella är välkommen eller önskad på idrottsarenan.  

Antagandet om mannen och kvinnan som varandras motsatser är orsaken till isärhållningen av könen 
som startar tidigt inom idrottskontexten trots att det inte är förrän i puberteten som de 
idrottsprestationsbaserade biologiska, anatomiska och fysiologiska skillnaderna blir märkbara 
(Eliasson, 2001; Larsson & Johansson, 2012). Särskiljandet av könen tycks missgynna det kvinnliga 
könet redan från barnsben då olika behandling av flickor och pojkar genererar olika förutsättningar 
när det gäller idrottsprestation (Henriksson-Larsén, 1995).  Särskiljandet resulterar i en ojämställdhet 
när det kommer till möjligheten att delta, utvecklas och elitsatsa inom sin idrott samt chansen att leva 
på sin idrott i form av lön, sponsorkontrakt och medieexploatering (Coakley & Pike, 2009; Gilenstam, 
Karp & Henriksson-Larsén, 2008). Genom att betrakta män och kvinnor som varandras motsatser 
tillskrivs olika idrotter olika könstillhörigheter baserat på de egenskaper som är önskvärda inom de 
olika idrotterna (Andreasson, 2007; Coakley & Pike, 2009; Gilenstam, Karp & Henriksson-Larsén, 
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2008; Strandbu & Hegna, 2006). Tillskrivningen av könstillhörigheter upprätthåller genusordningen 
och ifrågasätter, förminskar och utesluter människor som inte faller inom ramen för de könsnormer 
som råder (Connell, 2009). De egenskaper som tillskrivs könen verkar som grund för vilka idrotter 
som tillhör vilket kön (Andreasson, 2007; Gilenstam, Karp & Henriksson-Larsén, 2008; Strandbu & 
Hegna, 2006). Kvinnliga idrottare som utövar vad som betraktas vara manliga idrotter tenderar till att 
förändra beteenden i syfte att närma sig den manliga normen. De som utövar en idrott tillhörande det 
andra könet går ifrån normen och tillskrivs därmed en annan sexualitet än heterosexualiteten (Coakley 
& Pike, 2009; Eng, 2008; Waldron, 2015; Zipp, 2011). För människor med annan sexuell läggning än 
heterosexualitet kan den heteronormativa idrotten bli problematisk varför förklaringen till att vissa 
idrotter, där heteronormativiteten är mindre närvarande, är vanligare bland bi-, homo- och 
transsexuella utövare (Eng, 2008; Zipp, 2011). 

Den bild som tornar upp visar idrotten som en omodern kontext där jämställdhetsarbetet inte följer 
samma utvecklingskurva som inom många av samhällets andra kontexter. Idrottskontextens aktörer 
tycks inte inse eller vilja ta sitt ansvar. Strävan efter tittarsiffror, tidningsläsare och SM-guld verkar 
göra att ära och rikedom går före rättvisa och mänskliga värderingar. Idrottskontexten tycks vara ett av 
undantagen i vårt samhälle, en kontext som verkar komma undan sina arbetsuppgifter i strävan efter 
ett jämlikt och jämställt samhälle. Idrotten är en kontext som upprätthåller den historiska synen på 
den heterosexuella mannen som norm vilket leder till olika förutsättningar och möjligheter baserat på 
kön och sexualitet. Då idrottskontexten har en fostrande roll och spelar en central roll i samhället är 
forskning inom idrottspedagogik av stor vikt i strävan efter jämställdhet inom den idrottsliga 
kontexten.  

Uppsatsen, som är en idrottspedagogisk intervjustudie, syftar till att undersöka synen på kön, genus 
och sexualitet i relation till lagidrotten hos idrottande flickor och pojkar i åldern 11 – 13 år, samt om 
synen skiljer könen åt. Intervjuerna är utförda på sex enkönade fokusgrupper med fyra till sex barn i 
vardera grupp i en fotbollsförening i en mellanstor stad i Sverige. Studien syftar till att ta reda på om 
den idrottsliga ojämställdhet som framkommer av tidigare forskning fortfarande är aktuell och hur de 
intervjuade barnen i sådana fall upplever denna.  

 
 

 

Syfte och frågeställningar  
 
Studien syftar till att undersöka synen på kön, genus och sexualitet i relation till lagidrott hos 
fotbollsspelande flickor och pojkar i åldern 11 – 13 år, samt om synen skiljer könen åt.  
 
De primära frågeställningarna blir således:  
 

• Vad anses vara manligt och vad anses vara kvinnligt inom lagidrotten?  
 

• Hur värderas kön, genus och sexualitet inom lagidrottskontexten?  
 

• Hur uppfattas idrott i relation till könstillhörighet?  
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Tidigare forskning  
 

Nedan presenteras den tidigare forskning som litteraturstudien resulterade i. Den tidigare forskningen 
syftar till att tillsammans med resultatet och teorin besvara studiens syfte, vilken redovisas i analysen 
och diskuteras i diskussionen. Den, för denna studie, relevanta forskning kategoriseras och 
presenteras nedan i teman baserade på intervjuguiden, vilka återkommer i resultatet, analysen och i 
diskussionen.  

 

Att särskilja könen  

 

Idrotten – en exkluderande arena där mannen är norm   

Den idrottsliga kontexten har i alla tider varit en arena för män där kvinnors deltagande ofta förbjudits 
eller ifrågasatts (Coakley & Pike, 2009; Fundberg, 2003; Tredway, 2013). Idag är kvinnor tillåtna att 
idrotta sedan många år tillbaka i de flesta länder men fortfarande ifrågasätts ofta deras närvaro i 
idrottsvärlden. Idrotten är en kontext där mannen oftast anses vara norm, varför egenskaper som 
uppfattas som manliga eftersträvas. För dem som inte uppfyller normen, exempelvis andra 
köntillhörigheter än män samt andra sexualitetstillhörigheter än heterosexualitet, kan dessa 
egenskaper uppfattas som motstridiga (Coakley & Pike, 2009; Tredway, 2013). Coakley och Pike 
(2009) uppger att ett exempel på detta kan vara (idrotts)kvinnors komplexa kroppsideal. Gällande de 
komplexa kvinnliga kroppsideal som råder i dagens samhälle förväntas en kvinnlig idrottare vara 
muskulös nog att prestera inom sin idrott men samtidigt smal nog för att anses kvinnlig och tilltalande 
för män. Dock menar Coakley och Pike att det generellt rådande kvinnliga kroppsidealet börjar gå från 
anorektiskt till en mer hälsosam kropp då muskler blir mer och mer accepterat. Det råder en 
komplexitet även inom detta ideal då kvinnor strävar efter kvinnlighet med bröst och former men 
samtidigt låg fettprocent och muskler, vilket driver vissa kvinnor till plastikoperationer som 
exempelvis bröstimplantat (Coakley & Pike, 2009; Connell, 2003).  

Bandya, Gorib och Jinxiac (2012) beskriver idrottshistoriens utveckling ur ett forskningsperspektiv. I 
början av 1960-talet ökade intresset för damidrott i linje med feministrörelsernas tillväxt. 
Hälsoorganisationer insåg idrottens och den fysiska aktivitetens positiva hälsoeffekter och började 
därför uppmuntra kvinnor att delta i idrott. Idrottshistoriker började skriva om kvinnors idrottande 
men med ett antagande om att kvinnor skiljer sig från män. I och med antagandet om 
könsskillnadernas betydelse för idrottandet problematiserades kvinnors deltagande. Dock uppstod 
flera frågor kring kvinnors idrottande vilket ledde till genusforskning som i sin tur bidrog till 
utvecklingen.  

 

Könskillnaderna stärks inom idrotten 

Andreasson (2007) lyfter den motstridighet som idrotten som produkt kan generera i sin studie, 
Idrottens kön, som berör både kön, genus och sexualitet. Studien bygger på ett elitaktivt 
damfotbollslags och reflektioner kring hur det är att vara kvinna och samtidigt fotbollsspelare. 
Fotbollsspelarna, som är vuxna unga kvinnor, beskriver en bild av kvinnan och fotbollsspelaren som 
motsatser. En kvinnlig fotbollsspelare ifrågasätts oftast, såväl av familj och vänner som av media och 
samhället, medan en manlig fotbollsspelare vanligtvis stöttas och hyllas. Att idrottsmän och 
idrottskvinnor framställs, behandlas och bemöts på så pass skilda sätt som de ofta gör grundas mest 
troligt i föreställningen om att idrott är något maskulint. Egenskaper som är önskvärda inom idrotten 
är fysisk styrka, kondition och snabbhet vilka ofta definieras som manliga egenskaper (Andreasson, 
2007; Tredway, 2013). Denna bild av mannen som norm inom idrotten styrks av Gilenstams, Karps & 
Henriksson-Larséns (2008) intervjustudie gjord på ishockeyspelande tjejer. Spelarna i studien menar 
att män och kvinnor förväntas skilja sig från varandra, göra olika saker och bete sig på olika sätt. 
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Kvinnor förväntas vara söta medan män förväntas vara tuffa vilket gör att den fysiskt krävande 
idrotten tillfaller mannen. Både spelarna och deras tränare tycks dela denna traditionella syn på män 
och kvinnor trots att de själva, genom talet, särskiljer sig från stereotypt feminina kvinnor. Dock 
förändras spelarnas bild av sig själva under intervjuernas gång från stora till mindre skillnader mellan 
könen. Spelarna upplever att manliga tränare behandlar dem annorlunda jämfört med manliga 
ishockeyspelare, som om de vore känsliga och sköra bara för att de är kvinnor. Uppfattningen om 
kvinnor som mindre lämpade för ishockey baserat på övertygelsen om att kvinnor är svagare och mer 
benägna att skada sig blir tydlig i de olika reglerna för könen där tacklingar är förbjudna inom 
damishockeyn medan de till stor del utgör herrishockeyn. De intervjuade spelarna anser själva att det 
är tråkigt att de inte får spela med samma regler som männen får. Då ishockeyn består av 
könshomogena lag förstår de inte varför kvinnor inte får tacklas då motståndet blir detsamma som 
inom herrishockeyn.  

Dock menar Andreasson (2007), likt Bandya, Gorib och Jinxiac (2012), att maskuliniteten skulle vara 
ett likhetstecken med idrott inte är naturgivet utan snarare historiskt, socialt och kulturellt producerat. 
Idrottsliga egenskaper har genom alla tider varit önskvärda egenskaper hos män. Hos kvinnor har det i 
många år varit tvärtom, det vill säga icke önskvärda egenskaper, då dessa egenskaper betraktats som 
manhaftiga, vilket har lett till att kvinnliga idrottare har fått sin kvinnlighet och sexualitet ifrågasatt 
(Andreasson, 2007; Tredway, 2013). Även Fundberg (2003), som studerat fotbollsspelande pojkar, 
beskriver fotbollskontexten som en arena för manlig uppfostran. Detta som ett resultat av en historisk 
syn på fotboll som fysisk och tuff och där kvinnor förbjudits eller ifrågasatts.  

Strandbus och Hegnas (2006) studie på kvinnliga basketspelares syn på genusrelaterade aspekter 
inom den idrottsliga kontexten går dock inte helt och fullt i linje med ovanstående forskares 
studieresultat. Strandbu och Hegna menar på att uppfattningen att kvinnor inte hör hemma i idrottens 
arena är omodern och inte längre aktuell. Den kvinnliga idrottsliga kroppen ifrågasätts inte idag och 
klassificeras inte som felaktig eller betraktas som maskulin på samma sätt som förr i tiden.  

 

Tidig könsindelning skapar grupperingar  

I Eliassons avhandling från 2001, som bygger på observationer av pojkfotbolls- och flickfotbollslag 
samt intervjuer med barn, föräldrar och tränare, problematiserar hon idrottskontextens tidiga 
könsindelning. De skillnader som Eliasson observerade mellan fotbollsspelande flickor och pojkar i 11-
12 årsåldern var socialt konstruerade. Observationerna visade inga könsskillnader på fotbollsplanen 
trots att barnen själva ansåg det. Dock visar observationerna hur pojkar och flickor producerar genus 
genom talet och genom sociala interaktioner, samt hur de relaterar till den manliga normen som 
existerar inom fotbollen. Eliasson menar att antagandet om att könen skiljer sig åt, och uppfattningen 
om att pojkar och män är bättre fotbollsspelare än flickor och kvinnor, producerar könsskillnader som 
i barnfotboll egentligen inte existerar. Trots att inga könsskillnader noterades i Eliassons studie 
könsindelas barn tidigt inom idrotten i Sverige. Varför barn delas in i pojk- respektive flicklag i tidig 
ålder, långt innan de fysiska könsskillnaderna blir märkbara (Larsson & Johansson, 2012), förklaras 
med att pojkar och flickor har olika behov och beteenden, samt att barn föredrar att socialisera med 
barn av samma kön. Eliasson (2001) ifrågasätter denna tidiga könsindelning då genuskulturer och 
genusidentiteter utvecklas. Flickor och pojkar som tidigt separeras betraktar sig själva och varandra 
som pojkar och flickor i form av två motsatta grupper istället för som barn i form av en och samma 
grupp.  

 

Upplevda skillnader mellan könen  

 

Att vara idrottare och samtidigt kvinna går inte riktigt ihop 

Att vara aktiv inom en idrott som traditionellt sett tillhör mannen kan skapa motstridiga känslor hos 
kvinnliga utövare då bilden av att vara kvinna och samtidigt idrottare inte alltid går ihop (Andreasson, 
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2007; Gilenstam, Karp & Henriksson-Larsén, 2008). Manliga ishockeyspelare benämns som 
ishockeyspelare medan kvinnliga ishockeyspelare benämns som damishockeyspelare vilket är en 
särskiljning på könen inom ishockeykontexten (Gilenstam, Karp & Henriksson-Larséns 2008). 
Damishockeyspelaren blir därmed någonting annat än en ishockeyspelare då hon både frångår den 
manliga normen som råder inom ishockeyn och den traditionella bilden av kvinnan. Kvinnor förväntas 
hålla på med aerobics, måla naglarna och se bra ut vilket krockar med bilden av den kvinnliga 
ishockeyspelaren då denne beskrivs på ett stereotypt manligt sätt, med mycket muskler och säckiga 
okvinnliga kläder. De intervjuade kvinnliga ishockeyspelarna i Gilenstams, Karps & Henriksson-
Larséns studie tycks särskilja sig själva från andra kvinnor genom att beskriva sig själva som mer 
maskulina på ett positivt sätt. Genom att distansera sig själva från stereotypa attribut och beteenden 
såsom utseendefokuserade och känsliga närmar de sig den manliga normen. De beskriver även att 
reaktionerna från människor runt omkring gällande deras ishockeyspelande är överraskande men 
positivt. Det som upplevs oväntat och förvånande från omgivningen är att spelarna ser ut som kvinnor 
men ändå spelar ishockey. Dock upplevs det som mindre positivt att utöva en stereotypt manlig idrott 
om kvinnan inte ser tillräckligt feminin ut.  

Andreassons (2007) studie beskriver en turbulent inställning till kvinnlighet och den kvinnliga 
kroppen i relation till fotbollen. En av spelarna beskriver de motstridiga känslorna gällande 
muskulatur. Vetskapen om att en ökad muskulatur skulle göra henne till en bättre fotbollsspelare ställs 
mot rädslan över att denna muskulatur skulle göra henne okvinnlig och se mindre bra ut i jeans 
utanför fotbollsplanen. Hon beskriver också komplexa känslor gällande bröst. Att ha bröst är önskvärt 
då det är kvinnligt men på fotbollsplanen skulle det vara mer praktiskt utan bröst. Brösten blir mindre 
med träning vilket är positivt för fotbollen men påverkar självförtroendet negativt privat. Kroppen ska 
inte enbart passa fotbollen utan ska vara snygg också, säger en av Andreassons intervjupersoner och 
beskriver därmed den komplexitet som finns kring den kvinnliga fotbollsspelaren kropp. Likt 
intervjupersonerna i Gilenstams, Karps & Henriksson-Larséns (2008) studie distanserar sig även 
Andreassons (2007) fotbollstjejer från stereotyp kvinnlighet. En annan spelare beskriver sig själv och 
sina lagkamrater som lite mer frispråkiga och förklarar att de inte sitter och filar naglarna. 
Fotbollstjejerna särskiljer sig själva från icke-idrottande tjejer vilket gör dem mindre feminina och 
passiva och mer idrottsliga och aktiva, det vill säga stereotypt maskulina. En tredje spelare beskriver 
genuskomplexiteten i skillnaden i hur hon går, talar och för sig beroende på om hon är på eller utanför 
fotbollsplanen.  På fotbollsplanen beskriver hon en annorlunda, mer maskulin, hållning jämfört när 
hon har vanliga kläder på sig utanför planen. Både Andreassons (2007) fotbollstjejers och Gilenstams, 
Karps & Henriksson-Larséns (2008) ishockeydamers motstridighet går att förklara genom Butlers 
(2006) heterosexuella matrix som bygger på ett antagande om att alla människor är heterosexuella 
tills motsatsen bevisats. Kön och genus bestäms av observatören baserat på personens yttre attribut, 
egenskaper, aktiviteter och beteenden. Kvinnor som uppträder maskulint, exempelvis genom 
idrottsprestationer, antas vara homosexuella då de, för observatören, går utanför det som anses vara 
kvinnligt.  

Jonssons, Erikssons och Källbergs (2015) artikel som baseras på en studie gjord på ishockeyflickor och 
gymnastikflickor i åldern 9 – 12 år, beskriver också svårigheten som kan uppstå för en tjej som sysslar 
med en stereotypt maskulin idrott. Studien kommer fram till att könrelaterade normer uttrycks genom 
attribut, språk och förväntningar. Att mannen verkar som norm inom ishockeyn blir tydlig genom 
benämningarna ishockey och damishockey, genom könsskillnader i regler gällande ansiktsskydd och 
tacklingar (Gilenstam, 2009) och genom att flickorna inte förväntas nå ”pojkarnas nivå” spelmässigt. 
Ytterligare uttryck för den maskulina normen är att ishockeyspelande flickor och kvinnor ofta 
betraktas som manhaftiga och/eller lesbiska och att kvinnliga deltagare ofta tilltalas som pojkar och 
män, exempelvis genom uppmaningen ”kom igen killar!”.  

 

Föräldrarna reproducerar genus, om och om igen 

Studier visar att föräldrar till idrottsutövande barn tenderar till att reproducera genus och särskilja 
barns anledningar till idrottsdeltagande. Flickorna i Unogårds (2011) studie anses spela fotboll för den 
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sociala aspekten medan pojkarnas anledning till att spela fotboll är mer prestationsinriktad. Dessutom 
ansåg föräldrarna att idrottandet var viktigare för pojkarna än för flickorna (Fredricks & Eccles, 2005; 
Unogård, 2011), samt att flickornas träningar involverade mer känslor medan pojkarnas träning var 
teknikfokuserade (Dorsch, Smith & McDonough, 2009; Unogård, 2011). Eccles, Jacobs & Harold visar 
på att föräldrarnas förväntningar på barnen är könsstyrda i en artikel från 1990. Föräldrar tenderar till 
att dra slutsatser om barns intressen och kompetens i olika aktiviteter utifrån kön, där flickor 
förväntas vara duktiga på exempelvis matematik medan pojkar förväntas vara duktiga på idrott.  

Fredricks och Eccles (2005) studie baseras på föräldrar till barn som går i årskurs 2, 3 och 5 och syftar 
till att undersöka varför flickors generella idrottsdeltagande är lägre än pojkars. Slutsatsen som drogs 
var att orsaken till ojämställdheten i idrottsdeltagande till stor del kan förklaras genom föräldrarnas 
upprätthållande av könsskillnader. Fredricks och Eccles menar på att föräldrarna gör antagande 
baserade på könsstereotypa uppfattningar kring flickor och pojkar i relation till idrott, vilket förmedlas 
genom de förebilder, värderingar och erfarenheter som föräldrarna förmedlar till sina barn. Eliassons 
(2001) studie styrker också tesen om att föräldrar, men även tränare, producerar och reproducerar 
genus och på så sätt bidrar till en icke jämställd idrottskontext. Väletablerade stereotypa uppfattningar 
om hur flickor och pojkar fungerar i relation till idrott tycks vara en förklaring till varför pojkars 
idrottande värderas högre än flickors. Eliasson fastslår att konstruktionen av mannen som norm i 
relation till idrott utgör en signifikant del i den sociala miljö som de intervjuade, och observerade, 11-
12 åriga barnen, deras föräldrar och deras tränare förhåller sig i.  

Unogårds studie från 2011 visar samma sak där Unogård menar på att föräldrarna konstruerar manligt 
och kvinnligt både enligt enkönsmodellen och tvåkönsmodellen.  Enkönsmodellen är en teori om att 
det bara finns en kropp, den manliga kroppen, och att kvinnans kropp enbart är en sämre version av 
mannens kropp (Larsson & Fagrell, 2010). Tvåkönsmodellen är en teori om två kroppar och kön som 
betraktas som varandras motsatser där kvinnan är en särart till mannen. Unogård (2011) anser att 
föräldrarna särskiljer flickornas och pojkarnas motiv med fotbollsspelandet vilket förklaras genom 
tvåkönsmodellen. Samtidigt beskrivs flickorna som mindre intresserade och mindre duktiga än 
pojkarna vilket därmed förklaras genom enkönsmodellen. Dock identifierar Unogård tvåkönsmodellen 
som dominerande i föräldrarnas beskrivningar där pojkarna beskrevs som starka och tuffa och 
därmed är flickorna försiktiga och svaga, snarare än att pojkarna är starka och tuffa och därmed är 
flickorna mindre starka och tuffa.   

 

Möjligheterna inom idrott skiljer könen åt 

Coakley och Pike (2009) identifierar tre problemområden inom den idrottsliga kontexten; att idrotten 
är mansdominerad, mansidentifierande och att den är manscentrerad. Forskning visar att pojkar och 
män dominerar föreningsidrottsdeltagandet och att de lägger ner mer tid på fritidsaktiviteter än vad 
flickor gör.  Pojkar deltar mer i lagidrott medan flickor deltar mer i estetiska aktiviteter då de båda 
könens fritidsaktiviteter jämförs (Barnett, 2008; Denault & Poulin, 2009; Larsson, 2009; Molinuevo 
et al, 2010). Forskning visar även att barn behandlas olika utifrån tillhörande kön där de uppmuntras 
till olika lekar och aktiviteter, vilket påverkar deras idrottsliga förutsättningar till flickornas nackdel 
(Henriksson-Larsén, 1995).  

Coakley och Pike (2009) skriver även om rättvisefrågor gällande skillnad i deltagarantal mellan könen, 
möjlighet till deltagande, stöttning av elitidrottare och arbetsmöjligheter inom idrottsvärlden (bl.a. 
tränartjänster eller tjänster på kansli) samt strategier för att uppnå jämställdhet inom idrotten, vilket 
även Stranbu och Hegna (2006) lyfter i sin studie. Jämställdhetsfrågan i form av istid berörs i 
Gilenstams, Karps & Henriksson-Larséns (2008) studie där ishockeyrinken betraktas som männens 
egendom. Då ishockey traditionellt sett anses vara en manlig idrott tillhörande männen betraktas 
kvinnliga ishockeyspelare som inkräktare eller, som bäst, som gäster. Flicklag och damlag prioriteras 
inte inom ishockeyn och arbetet med att öka jämställdheten tycks inte heller vara en prioritet idag. 
Damlag tvingas träna och spela matcher på de sämsta tiderna, utomhus och ibland till och med i andra 
städer då istiderna prioriteras till herr- och pojklag. I vissa föreningar tvingas damlagen som spelar i 
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de högsta serierna ge upp sina istider för pojklag i 12-årsåldern. Spelarna i studien tycks dock 
acceptera detta med inställningen att de är glada och tacksamma att de ens får spela.   

Coakley och Pike (2009) identifierar även tre ideologi- och maktfrågor där den ena är produktionen 
och reproduktionen av genusideologier i relation till idrott. De andra två är hur dessa genusideologier 
hindrar människors liv och bryter ner arbetet med jämställdhet samt de kulturella och strukturella 
förändringar som krävs för att nå jämställdhet och demokratisk tillgång till idrottsdeltagande. Coakley 
och Pike presenterar dessa tre problemområden som avgörande för en jämställd idrott.  Inom 
ishockeyn tycks det inte råda en demokratisk tillgång till idrottsdeltagare då det finns få damlag, som 
ett resultat av få flicklag och därmed även få tränare, domare och sportchefer av kvinnligt kön inom 
ishockeyn (Gilenstam, Karp & Henriksson-Larsén, 2008). Att få flickor börjar med ishockey kan vara 
ett resultat av de kulturella normer som råder samt de strukturella förutsättningarna som finns. De 
intervjuade ishockeyspelarna i Gilenstams, Karps & Henriksson-Larséns studie betraktar sig själva 
som ”riktiga” ishockeyspelare men har inga hopp eller förväntningar om att kunna leva på sin idrott 
såsom de manliga ishockeyspelarna i de högsta serierna gör. För damishockeyspelare i Sverige idag 
kan ishockeyn inte bli något mer än en hobby även om drömmen för många skulle vara att få spela i ett 
framgångsrikt lag i en högt rankad serie. Medias intresse för damishockeyn är svalt, trots landslagets 
framgångar på senare år, vilket de intervjuade spelarna ifrågasätter då de anser att mediebevakning 
bör baseras på framgång snarare än på kön. Spelarna anser dock att det låga intresset för 
damishockeyn är förståeligt då de upplever att idrottsintresset är större bland män och tror också att 
damishockeyn skulle uppfattas som inkräktande om den fick för mycket uppmärksamhet.  

 

Egenskaperna värderas till männens fördel 

Föreningsidrotten domineras av deltagande pojkar och män (Larsson, 2009), medan det är det 
kvinnliga könet som är överrepresenterande i idrott och annan fysisk aktivitet utanför 
föreningsverksamheten (Engström, 2008; Larsson, 2008; Nilsson, 1998). Strandbus och Hegnas 
(2006) intervjuade basketspelares uppfattning om varför basket har en maskulin stämpel grundades 
på det faktum att det är fler killar än tjejer som spelar basket. Dessutom ansåg de att killar generellt 
sett är duktigare än tjejer eftersom de har det fysiska övertaget och kan därmed hoppa högre och 
springa snabbare. Hur baskettjejerna värderar idrottsegenskaper går i linje med Andreassons (2007) 
fotbollstjejer som också värderar egenskaper som ofta tillskrivs mannen. De anser att basket inte är 
särskilt genusstyrt samtidigt som de klassificerar fotboll som en maskulin idrott. Anledningen är att de 
anser att fotboll är tuffare, hårdare och att bli man smutsig av att spela fotboll. En av baskettjejerna 
beskriver att hon känner sig mer ”pojkaktig” när hon spelar fotboll men inte när hon spelar basket 
eftersom basket är en inomhusidrott samt att det är mindre närkontakt. Så även om de intervjuade 
baskettjejerna beskriver basketen som jämställd och könsneutral så talar deras språk för att frågan är 
mer komplex än så, vilket blir tydligt i jämförelsen med fotboll. Ett annat exempel är baskettjejernas 
förklaring till varför de spelar basket. De uppger att ha roligt som den största anledningen och att det 
inte är så viktigt att vinna, vilket Strandbu och Hegna (2006) jämför med tanken på vad de tror 
basketspelande killar skulle svarat på den frågan. Ett tredje exempel är det klassiska uttrycket ”att 
kasta som en tjej” som är närvarande inom basketen såväl som i många andra idrotter. Denna term 
finns rent ut av specificerad rörelseanalytiskt, där ”tjejkastet” är sämre än ”killkastet”. De intervjuade 
baskettjejerna i Strandbus och Hegnas studie uppger att en annan anledning till idrottandet är att 
hålla sig i form. Dock poängterar de att kroppsidealen är mer hälsosamma och det är inte lika stor 
press kring utseende bland idrottande tjejer som hos tjejer som inte idrottar. Att prata om dieter eller 
bantning diskuteras sällan inom laget. Strandbu och Hegna fastställer att basketspelarna inte ansåg 
idrottsdeltagande som en maskulin aktivitet eller att deltagandet skulle skapa några 
genusidentitetsproblem. Dock anser Strandbu och Hegna att spelarnas svar inte ska tas som den enda 
sanningen då det kan finnas genusrelaterade hinder som de inte är medvetna om.  

De kvinnliga ishockeyspelarna i Gilenstams, Karps & Henriksson-Larséns (2008) studie anser att män 
och kvinnor är olika och att män är bättre atleter. Idrottsmän beskrivs som ambitiösa och fokuserade 
på träningarna och duktiga på att hantera kritik medan kvinnor beskrivs på ett mer negativt sätt, som 
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mindre ambitiösa och sämre på att ta kritik. Spelarna anser att män är bättre lämpade för ishockey 
rent fysiskt. Män tycks kunna spela ishockey från att de föds medan kvinnor får kämpa hårdare för att 
bli bra. En manlig spelare tycks vara synonymt med duktig spelare vilket innebär att för att bli en 
duktig spelare måste du vara man. De intervjuade spelarna tycker själva att herrishockey är roligare att 
titta på än damishockey då de anser att spelet är tuffare, snabbare, mer händelserikt och innehåller 
tacklingar.  

Även i gymnastisk, som historiskt sett betraktas som en stereotypt kvinnlig idrott, besitter det manliga 
könet fördelarna (Jonsson, Eriksson & Källberg, 2015). Inom gymnastiken, som ofta tillskrivs 
stereotypt kvinnliga attribut och egenskaper, förväntas ändå pojkar och män prestera bättre än flickor 
och kvinnor baserat på fysiska egenskaper som styrka, explosivitet och uthållighet. Jonssons, 
Erikssons och Källbergs artikel beskriver hur tränare skiftar från en feminin norm till en maskulin 
norm beroende på om det handlar om attribut, framträdande, fysisk prestation eller förväntningar, 
och där fickorna pushas hårdare då de förväntas vara svagare än det motsatta könet.  

 

Idrott med tillskrivet kön och sexualitet 

 

Idrotten sätter könsetiketter   

Idrott tenderar att bli tillskriven könstillhörigheter beroende på idrottens egenskaper där äventyrliga 
idrotter, som exempelvis klippklättring, och idrotter som betraktas som ”coola”, som exempelvis 
snowboard, domineras av manligt deltagande (Arnegård, 2006; Bäckström, 2005). Män tillskrivs 
tävlingsidrotten medan kvinnorna tillskrivs motionsidrotten (Larsson, 2009). Genus reproduceras och 
könstillhörighet tillskrivs genom bland annat talet, exempelvis genom uttryck, kommentarer och 
skämt. Den danska historikern Else Trangbæk tillskrev gymnastiken det manliga könet genom 
uttrycket ”byta kön” då tävlingsidrotten etablerades i Sverige och gymnastikens började verka som en 
fostrande kontext som syftade till att skapa stereotypt manliga män (Trangbæk & Kirmanen 1995).  

Köns- och sexualitetsetiketterna är centrala och starka även inom skolidrotten visar Larsson, Redelius 
och Fagrell (2007) i sin studie som baseras på flickor och pojkar i årskurs 8 och 9. För att en pojke ska 
uppfattas som normal måste han följa regler för sin könsnorm, exempelvis genom val av kläder och val 
av idrott. Samma sak gäller för flickorna vilket för flickan bland annat handlar om att raka benen, 
använda långbyxor och föredra dans framför bollsport. Att vara normal innebär med andra ord att 
vara straight, det vill säga heterosexuell. Pojkar som bär tajta kläder eller gillar gymnastiken och 
flickor som inte rakar benen och bär shorts faller utanför normen och stämplas som onormala och 
därmed homosexuella. Dock upplever intervjupersonerna i studie att risken för att bli retad är större 
för pojkar då de upplever att det inte finns skällsord som motsvarar ”bög”, ”fjolla” eller ”gay” på 
samma sätt för flickor även om flickor riskerar att betraktas som manhaftiga och/eller lesbiska.  

Coakley och Pike (2009) tar upp problematiken med hur media ofta förminskar kvinnliga idrottares 
prestation genom att sexualisera dem för att tilltala den manliga mediekonsumenten. En anledning till 
detta kan vara att kvinnor som idrottar blir fysiskt starka för att kunna bemästra sin idrott, och fysiskt 
starka kvinnor kan uppfattas som ett hot då de utmanar de klassiskt stereotypa könsrollerna. Genom 
att dämpa den kvinnliga idrottarens atletiska sidor och höja, alternativt tillskriva, mer stereotypa 
feminina sidor uppfattas hon som mindre hotfull mot mansrollen. Coakley och Pike nämner 
tennisspelaren Anna Kornikova som ett exempel på sexualisering i syfte att förminska. Trots att hon 
var världsetta inom sin idrott under sin aktiva tid fick hon mest uppmärksamhet och bekräftelse av 
media för sitt utseende. Ett annat exempel gällande komplexiteten kring kvinnliga idrottare är då 
presidenten av FIFA, Joseph Blatter, uppmanade alla kvinnliga fotbollsspelare att bära tightare shorts 
för att få upp tittarantalet. Normer upprätthålls genom de tävlingskläder som skiljer sig mellan män 
och kvinnor inom vissa idrotter där kvinnornas kläder ofta visar mer hud.  
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En persons sexualitet bestäms utifrån idrott 

Studier visar inget signifikant samband mellan en viss sexualitet och vissa idrotter, det vill säga att 
människor skulle välja olika idrotter baserat på sexualitet (Zipp, 2011). Dock finns det ett svagt 
samband mellan sexualitet och idrott när idrotterna utövas på en högre nivå. Män med annan 
sexualitetstillhörighet än heterosexualitet deltar i mindre utsträckning i vissa idrotter, som exempelvis 
fotboll och brottning, än i andra idrotter. Statistik visar också att fler icke heterosexuella kvinnor är 
mer benägna att delta i vissa idrotter, såsom fotboll, simning och volleyboll, än i andra idrotter. De 
idrotter där dessa samband syns är få vilket visar på att sambandet mellan sexualitet och idrott när det 
kommer till deltagande är relativt svagt, även om heteronormativiteten fortfarande råder. Zipp menar 
att även om uppfattningen om att idrotten enbart attraherar lesbiska borde statistiken som visar ett 
högre heterosexuell deltagande motbevisa och förändra denna övertygelse.  

Även Eng (2008) skriver om idrotter med tillskriven köns- och sexualitetstillhörighet. En av 
intervjupersonerna i Engs studie, som baseras på intervjuer med homo- och bisexuella elitidrottare 
aktiva i tretton olika idrotter, beskriver den tillfredsställande känslan han får efter att ha tacklat en 
heterosexuell motståndare hårt. För honom är det viktigt att få visa att alla homosexuella män inte 
faller inom samma ram och att antagandet om att alla homosexuella män skulle vara små, feminina 
och springer runt i högklackat är felaktigt. Eng menar på att den heteronormativitet som råder inom 
idrottskontexten tillskriver både idrotter och människor olika könstillhörigheter baserat på stereotypa 
uppfattningar. Fotboll som av många betraktas som en maskulin idrott och dans som av många 
betraktas som en feminin idrott har genom sina tillskrivna könstillhörigheter skapat en mer öppen och 
tolerant miljö för homosexuella kvinnor (fotboll) respektive män (dans).  Denna öppenhet och tolerans 
som finns inom vissa idrotter kan vara en förklaring till varför dessa idrotter består av en högre andel 
homo- och bisexuella deltagare (Eng, 2008; Zipp, 2011).  

 

En duktig idrottskvinna antas ofta vara lesbisk 

Förutom förminskande genom sexualisering utsätts idrottskvinnor även för ifrågasättande av 
sexualiteten vilket berörs i Andreassons (2007) studie. Kvinnliga idrottare har historiskt sett oftast 
identifierats som lesbiska då homosexualiteten i sig har verkat som en förklaring, och på så sätt ett 
godkännande, då dessa har frångått femininiteten och tillskrivit sig själva stereotypa manliga 
egenskaper (Andreasson, 2007; Tredway, 2013). En av intervjupersonerna i Andreassons (2007) 
studie berättar om att fotbollen och laget har en ”lesbisk stämpel” då hon säger att de kvinnliga 
fotbollsspelarna betraktas som manliga för att de spelar fotboll. En annan intervjuperson ser en 
koppling mellan fotboll och att vara lesbisk eftersom alla lesbiska hon känner spelar fotboll, vilket hon 
tror kan bero på att många kvinnliga fotbollsspelare är maskulina. Det beskrivs också att ju högre nivå 
tjejerna spelar på desto mer förutfattade meningar finns kring homosexualiteten som ett krav inom 
damfotboll. Ju duktigare en spelare är desto troligare att hon är lesbisk. Andreasson anser att detta går 
i linje med den historiska synen på idrottskvinnan som reproduceras av allmänheten, men också de 
intervjuade fotbollsspelarna själva.  

Även de intervjuade ishockeyspelarna i Gilenstams, Karps & Henriksson-Larséns (2008) studie vittnar 
om hur sexualitet tillskrivs ishockeyn baserat på uppfattningen om att idrotten tillhör mannen. 
Spelarna beskriver den allmänna bilden av den typiska damishockeyspelaren som en kvinna med 
stereotypt maskulint beteende och utseende. Deras uppfattning är att damishockeyspelaren är en 
kvinna, fast lite bättre. Hon är inte ”tjejig”, hon är jordnära och inte rädd för att bli svettig eller göra 
sig illa. Med andra ord är hon lite mer som en man. Liksom fotbollstjejerna i Andreassons (2007) 
studie beskriver även intervjupersonerna i Gilenstams, Karps & Henriksson-Larséns (2008) studie 
dilemmat kring att vara tillräckligt stark och duktig för att vara idrottare men samtidigt tillräckligt 
feminin för att vara kvinna. De damishockeyspelare som inte balanserar upp det som betraktas som 
manligt, det vill säga att vara duktig på sin idrott, riskerar att inte betraktas som en riktig kvinna och 
kan då automatiskt tillskrivas homosexualitet.  
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Waldron (2015) beskriver den lesbiska myten som hon identifierar inom idrottskontexten. Denna myt 
bygger på två falska antaganden, att kvinnor som idrottar måste vara homosexuella samt att alla 
homosexuella kvinnor har samma manhaftiga identitet.  Det första antagandet styrks av alla kvinnliga 
idrottare som har uppgett att de har blivit kallade homosexuella, lesbiska och andra synonymer i 
relation till sitt idrottande (Fink et al., 2012; Kauer & Krane, 2006). Det andra antagandet, om att alla 
homosexuella kvinnor är likadana baseras på projiciering av stereotypa manliga egenskaper och 
attribut (Eng, 2008; Oswalt & Vargas, 2013). Homosexuella kvinnor antas vara starkare och mer 
muskulösa än heterosexuella kvinnor (Krane et al., 2004; Tredway, 2013). De anats också vara mer 
aggressiva (Hardy, 2014) och framställs som mer maskulina (Eng, 2008; Tredway, 2013) än vad 
heterosexuella kvinnor gör. Homosexuella kvinnor uppfattas även mer som män än som kvinnor (Eng, 
2008; Krane et al., 2004) och deras idrottande liknar mäns idrottande mer än kvinnors idrottande 
(Forman & Plymire, 2005; Lavelle, 2014). Myten om den lesbiska idrottaren fungerar som en social 
kontroll som syftar till att hålla kvinnor borta från idrotten (Kauer, 2009). Genom att anta att kvinnor 
som idrottar är homosexuella upprätthålls myten och mannen som norm reproduceras (Eng, 2008; 
Tredway, 2013; Zipp, 2011). Ur myten om idrottskvinnan som lesbisk föds ytterligare en myt, myten 
om den homosexuella mannen som icke idrottande (Eng, 2008). Baserat på detta antagande utgörs 
idrotten av homosexuella kvinnor och heterosexuella män.  

 

Homofobin styr idrotten med ett järngrepp  

Ett annat exempel Coakley och Pike (2009) lyfter angående de normer som råder inom den idrottsliga 
kontexten är som tidigare nämnt heterosexualiteten. Män som är aktiva i en, vad som uppfattas av 
samhället, typisk kvinnlig idrott kan då identifieras som homosexuella. Många homosexuella idrottare 
har än idag tveksamheter kring att komma ut med sin sexuella läggning av rädsla att förlora sponsorer 
och bli uthängda i media. Homofobin är någonting som är kulturellt och är stark inom idrotten 
(Coakley & Pike, 2009; Eng, 2008; Zipp, 2011). Vidare menar Coakley och Pike (2009) att vissa 
föräldrar inte tillåter sina barn att hålla på med vilken idrott som helst av rädslan att barnet ska bli 
homosexuellt. Denna rädsla tycks vara vanlig bland föräldrar till flickor då en allmän uppfattning inom 
vissa samhällen är att idrott attraherar lesbiska. Ur heteronormativiteten föds rädslan att vara, eller bli 
kallad, homosexuell, vilket Engs (2008) intervjupersoner vittnar om. Intervjupersonerna i Engs studie 
vittnar om hur homofobin lett till rädsla över att bli smittad av homo- och bisexuella lagkamrater. Eng 
beskriver den hårfina gräns som råder mellan homosocialiteten och homofobin inom idrotten. Rädslan 
över att vara eller bli kallad homosexuell beskrivs som ständigt närvarande och den som kommer för 
nära riskerar att bli stämplad som homosexuell. En av de kvinnliga intervjudeltagarna accepterades 
som homosexuell som spelare och tränare då hon föll inom ramen för den accepterade subkultur som 
finns inom den aktuella idrotten. Dock plockades hon bort ur föreningen då hon gifte sig och skaffade 
barn med sin flickvän då det ansågs för provocerande, även för den accepterade subkulturen. Även 
inom de idrotter med en accepterad lesbisk subkultur kan det bli ”för mycket” för idrotten som i 
grunden bygger på heteronormativitet.  Ur denna aspekt både följs och utmanas heteronormativiteten.   

Bandya, Gorib och Jinxiac (2012) lyfter problematiken med köns- och sexualitetsskillnader som 
idrottshistoriker skapat genom historiska, kulturella och sociala normer. De kön som accepteras inom 
idrotten är man och kvinna vilket exkluderar andra kön, vilket i sin tur problematiserar 
idrottsdeltagandet för transpersoner. Forskare har på senare år fokuserat på idrotten som en kontroll 
och upprätthållande av kön och sexualitet i och med den ökade uppmärksamheten kring, och ökningen 
av, könstester inom elitidrotten.  

 

Gränsen mellan homosocialitet och homofobi är hårfin 

Fundberg (2003) beskriver i sin studie intimiteten bland de fotbollsspelande pojkarna i 
omklädningsrummet innan och efter match i sin studie. Pojkarna socialiserar genom att skämta och 
berätta historier som ofta bygger på sexualitet av olika slag. En heterosexuell fostran formuleras 
genom skämten om homosexualitet, kvinnliga och manliga könsorgan samt sex. Fokus läggs på 
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sexualitet, vilka beteenden som är homosexuella och vilka som är ”normala” (läs: heterosexuella). Vid 
tal om det motsatta könet används ord som ”morsan”, ”kärring” och ”brudar”, och syftar till att hjälpa 
till, ta hand om och serva. Dock är attityden annorlunda vid tal med det motsatta könet, exempelvis 
med mamman i pojkarnas fall. Jargongen som skapas i omklädningsrummet pojkarna emellan formar 
tydliga normer som både produceras och reproduceras, och då framförallt i talet. Samtidigt som den 
manliga heterosexuella normen formas skapar pojkarna en homosocialitet där utseendet bekräftas av 
varandra, exempelvis vilka kläder som passar ihop eller hur håret ska stylas. Även Engs (2008) studie 
på homo- och bisexuella elitidrottare vittnar om den rådande homosocialiteten som finns inom 
idrottskontexten. Homofobin beskrivs som påtaglig, särskilt inom de stereotypt maskulina idrotterna, 
och produceras och reproduceras genom talet i form av skämt och gliringar mellan lagkamrater men 
även av tränare i form av negativ feedback som syftar till att pusha idrottarna till bättre resultat. 
Gränsen mellan homofobi och homosocialitet, där killarna jämför sina utseenden och kroppar med 
varandra, beskrivs som hårfin. Engs intervjudeltagare vittnar om fysiska beteenden som exempelvis 
att onanera tillsammans och vidröra varandras kroppar i omklädningsrum, dusch och bastu. 
Intervjudeltagarna beskriver den oskrivna regeln om att så länge ingen är homosexuell är det okej och 
ingen går över den hårfina gräns som finns. En blick för mycket eller en kram som varar för länge kan 
leda till att gränsen är överträdd och personen i fråga får sin heterosexualitet ifrågasatt. Logiken tycks 
vara att om ingen i gruppen är homosexuell är det som sker inte heller homosexuellt eller förbjudet.  

 

Kärringar och bögar är inte välkomna 

Fundberg (2003) beskriver en skillnad mellan vardagen och fotbollskontexten gällande pojkarnas och 
ledarnas beteenden. I vardagen syns inga tecken på varken behov eller vilja att inta en överordnad 
könsroll, men inom fotbollsgemenskapen förkroppsligar de en klassisk (rent historiskt sett) 
maskulinitetsposition. Pojkarna talar bland annat om ”bögen”. Bögen uttrycks både kroppsligt och 
muntligt och framställs oftast i relation till intimitet och närhet där vissa beteenden eller uttryck 
kategoriseras som ”bögiga”. Det talas även om ”kärringen” vilken tillskrivs egenskaper som vekhet och 
svaghet. Ordet används som skällsord för något negativt, exempelvis ”Ni spelar ju som kärringar!”. 
Fundberg upplever att vara ”bög” eller ”kärring” är med andra ord något som inte är eftersträvansvärt, 
utan snarare motsatsen till det som förväntas inom fotbollskontexten. Engs (2008) studie visar också 
att idrottsdeltagande barn som visar tecken på svaghet, känslor, rädsla eller ångest konfirmerades vara 
feminina. Dessa beteenden uppfattas som bristande maskulinitet vilket ökar risken för att bli mobbad 
och retad.  

Även Eliasson (2001) uppmärksammar att mannen verkar som norm inom fotbollen och att det är 
mannens egenskaper som eftersträvas. Pojkar beskrivs som tuffa och flickor som lugna av både barnen 
själva, av deras föräldrar och deras tränare. Genus reproduceras både inom flicklag såväl som inom 
pojklag och baseras på förutfattade antagande om könsskillnader. Barnen skapar och upprätthåller 
genus genom deras tal likt fotbollspojkarna i Fundbergs (2003) studie. Eliasson (2001) beskriver hur 
barnen distanserar sig från en viss genusidentitet och hur den egna homogena gruppen konstrueras 
och stärks genom att tala negativt om det motsatta könet. När individer förhåller sig till 
könsstereotypa attribut, beteenden och aktiviteter blir det enklare för barn att anpassa sig till dessa. 
För en fotbollsspelande flicka kan därför förväntningarna på att vara kvinnlig bli problematisk då 
idrottandet ifrågasätter hennes kvinnlighet. Eliassons studie indikerar att pojkar, ur ett könsstereotypt 
synsätt, är önskvärda ur ett fotbollsspelsperspektiv varför flickorna fick höra att de skulle bli tuffare på 
fotbollsplanen i strävan att närma sig pojkarna. I och med detta kunde pojkarna uttala sig om att vara 
bättre än flickorna, ett uttalande som ansågs legitimt och accepterat. Med mannen, eller pojken, som 
norm kan en kvinna eller flicka aldrig värderas högre i fotbollssammanhang, oavsett prestationer.  

 

Sammanfattning av forskningsfältet 

Jag anser att det aktuella forskningsfältet, idrottspedagogiska kvalitativa studier med genusinriktning, 
är relativt stort. Genusfrågor inom idrottskontexten tycks vara ett aktuellt ämne bland 
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idrottspedagogiska forskare både i Sverige men även internationellt. I och med den växande 
jämställdheten i Sverige ökar intresset och engagemanget för en jämställd idrottskontext. Dock anser 
jag att det krävs mer idrottspedagogisk forskning med en genusvetenskaplig inriktning för att 
utvecklingen, med jämställdhet som mål, ska fortskrida. Forskningsfältet innehåller många studier 
som undersöker jämställdheten inom idrotten ur ett statistiskt eller historiskt perspektiv. Det finns 
även mycket forskning på föräldrar till idrottsaktiva barn. Forskningsfältet tycks vara omfattande vid 
första anblick men efter att ha undersökt studierna mer ingående anser jag att det saknas kvalitativa 
studier gjorda på barn med syfte att undersöka deras åsikter, tankar och erfarenheter kring 
genusfrågor i relation till idrotten. Min bild av det aktuella forskningsfältet, efter de sökningar jag gjort 
under uppsatsprocessen, är att det finns få studier som berör det min uppsats ämnar undersöka. Jag 
anser att kunskap är roten till utveckling varför jag menar att vi bör efterfråga forskning som syftar till 
att öka jämställdheten tills idrotten besitter samma förutsättningar oavsett kön och sexualitet.   

 

 

Teoretisk utgångspunkt  
 

Nedan presenteras de teorier som studien grundas på samt förtydligande av begrepp. Teorierna 
används tillsammans med den tidigare forskningen för att analysera resultatet, vilket presenteras i 
analysen och diskuteras i diskussionen. De teorier som ligger till grund för denna studie är framförallt 
en- och tvåkönsmodellen samt genussystemet.  

De begrepp som kommer ha en central roll i studien är kön, genus och sexualitet. Begreppet idrott har 
också en central roll i studien och kan definieras på en mängd olika sätt. Gemensamt för de flesta 
definitioner är att idrott handlar om fysisk aktivitet i syfte att uppnå motion, rekreation eller 
tävlingsresultat (Centrum för idrottsforskning (CIF), 2016; Nationalencyklopedin (NE), 2016:a) och är 
också den definition som denna studie grundar sig på. Begreppen könsroller och stereotyper återfinns 
också i uppsatsen där könsroller definieras som roller kopplade till socialt kön (NE, 2016:b)  och 
stereotyper definieras som en föreställning om fasta egenskaper kopplade till kön (NE, 2016:c).  

 

Essentialism och konstruktionism – kort om teorier till grund för teorier 

Caudwell (2006) beskriver essentialism som en filosofisk riktning och grundar sig på föreställningen 
om att någonting, socialt eller biologiskt och fysiologiskt, är fast och inte kan förändras.  Social 
konstruktionism beskrivs som motsatsen till essentialism. Social konstruktionism innebär ett 
perspektiv på samhället som socialt konstruerat av människor i relation till varandra. Enligt Caudwell 
(2006) är den antagna verkligheten reproducerad av människor som agerar på sin tolkning vetskap 
om vad som är verkligt. Code (2002) menar att feministisk forskning tar generellt sätt avstånd från 
essentialismen då denna teori oftast är ur en vit heterosexuell medelklass mans (eller ibland kvinnas) 
perspektiv. Detta innebär att alla andra kvinnor som inte faller inom denna ram exkluderas. Den 
sociala konstruktionismen har betydligt fler feministiska anhängare då denna teori möjliggör en i 
grunden förändrande process patriarkaliskt.  

Uppsatsen omfattar teorier som grundar sig i essentialism men även teorier har sitt avstamp i 
konstruktionismen. Kön kan betraktas ur både ett essentialistiskt perspektiv och ur ett 
konstruktionistiskt perspektiv. Betraktas kön genom essentialismen som teori framställs kön som 
någonting fast och oföränderligt (Larsson, 2001) medan ett konstruktionistiskt perspektiv ser på kön 
som någonting påverkningsbart (Larsson & Johansson, 2012). 
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En- och tvåkönsmodellen – en mossig men aktuell teori  

Enkönsmodellen var den idé kring kroppen som rådde fram till den moderna medicinens och 
fysiologins framväxt på 1800-talet (Larsson & Fagrell, 2010). Under antiken ansågs det bara finnas en 
kropp, mannens kropp. Kvinnans kropp ansågs vara en sämre, icke fullt utvecklad, version av mannen. 
Det handlade om att konstruera kön utifrån föreställningen om att det fanns olika gradskillnader av ett 
och samma kön. Kvinnan ansågs bland annat inneha samma kropps- och könsdelar som mannen men 
att dessa såg annorlunda ut hos kvinnan. Mannen och manskroppen ansågs stå närmare Gud och 
närmare fullkomlighet varför kvinnan och kvinnokroppen stod långt under mannen i rank.  

Tvåkönsmodellen innebar en ny syn på kroppen (Larsson & Fagrell, 2010). Könsskillnaden förklarades 
inte längre som en gradskillnad utan som en artskillnad. Detta innebar att de olika könen, kvinnan och 
mannen, var två skilda varelser med olika kroppar och kön. Detta innebar dock inte att kvinnan blev 
jämställd mannen. Dock sågs kvinnan inte längre som en ofullkomlig version av mannen utan som en 
särart till honom. Kvinnan och mannen, kvinnligt och manligt, ansågs nu vara varandras motsatser. 
Då enkönsmodellen rådde var kärlek mellan män accepterad då mannens kropp var eftersträvansvärd 
och eftertraktad både bland män och bland kvinnor. Men då tvåkönsmodellen tog över tog också 
heteronormativiteten över och enbart kärlek mellan män och kvinnor ansågs acceptabelt.  

 

Kön - det inte så bestämda fysiska könet  

Begreppet kön relaterar till det biologiska, fysiologiska och materialistiska, det vill säga den fysiska 
kroppen (Larsson, 2001). Ur denna synvinkel är kön något oföränderligt, det vill säga något som inte 
går att påverka. Kön hänvisar till två synbara och åtskilda kön, mannen och kvinnan. Dock lyfter 
Larsson och Fagrell (2010) det faktum att det finns de som föds med obestämt biologiskt kön, 
intersexualitet, vilket innebär att begreppet kön inte enbart kan bestå av två kön. Tävlingsidrotten är 
ett av våra mest tydliga exempel när det kommer till att dela in människor i bestämda könsidentiteter, 
män och kvinnor. En intersexuell persons deltagande problematiserar därför idrottskontexten. Ett 
exempel på det är Caster Semenya som vann 800 meter vid VM 2009. Semenya blev ifrågasatt både då 
hennes utseende och prestation inte föll inom ramen för en kvinnlig idrottare. Semenyas hormon- och 
kromosomsammansättning föll inte helt tydligt inom ramen för de kvinnliga men inte heller de 
manliga. Larsson och Fagrell (2010) anser därför att tävlingsidrottens könsindelning är alldeles för 
snäv om alla människor ska ha rätten att få delta.  

Verkligheten visar alltså på att det finns fler än två kön, trots att samhället (och däribland idrotten) 
bygger på en föreställning om att det enbart skulle finnas två kön; mannen och kvinnan. Rent 
kromosommässigt finns det ytterligare två kön, det vill säga fyra olika kromosomkombinationer, där 
XX (kvinnan) och XY (mannen) är de vanligaste (Connell, 2009; Fausto-Sterling, 2005). Inom 
barnidrotten skiljs flickor och pojkar ofta åt redan i tidig ålder, och när det kommer till 
tävlingsmomenten är åtskillnaden könen emellan nästintill total. Detta trots att det är först i 
puberteten som fysiska skillnader, såsom exempelvis muskelmassa, börjar synas (Larsson & 
Johansson, 2012). 

 

Hur sociala aspekter formar kön 

Rent biologiskt skiljer sig könen åt (Connell, 2009). Exempelvis har män och kvinnor olika könsorgan, 
olika skelettuppbyggnad, olika hormoner och olika förmågor att utveckla muskelmassa. Män 
producerar mer testosteron än kvinnor medan kvinnor producerar mer östrogen än män vilket därmed 
leder till fysiologiska skillnader. Viss forskning tyder på att det finns skillnader i hjärnan mellan män 
och kvinnor, men dessa skillnader anses vara betydligt mindre och mer obetydliga än vad som tidigare 
trotts. Dock belyser Connell (2009) att hjärnan och dess skillnader mellan män och kvinnor är ett 
mycket omtvistat område varför inga fasta slutsatser bör dras ännu.  

Henriksson-Larsén (1995) visar dock att genus kan påverka kön exempelvis genom hur vi lever utifrån 
de sociala konstruktioner vi byggt upp. Den biologiska och fysiologiska kroppen kan med andra ord 
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påverkas av de sociala könskonstruktioner som exempelvis hur barn leker. Genom att flickor och 
pojkar leker, eller uppmuntras till att leka, på olika sätt kan detta exempelvis påverka deras 
muskeltillväxt och därigenom skapa olika förutsättningar till idrottslig prestation längre fram. Ett 
annat exempel är det Fausto-Sterling (2005) tar upp i sin studie där hon skriver hur fysiskt och 
biologiskt kön kan vara påverkat av sociala konstruktioner. Hon lyfter fram tesen om att män och 
kvinnor besitter samma förmåga att producera benceller vid belastning, vilket innebär att män och 
kvinnor har samma förutsättningar att ha samma bentäthet. Generellt sett är det dock något könen 
inte har. Då benceller byggs in vid fysisk belastning har mäns benstomme, tack vare århundraden av 
tungt fysiska arbete, hög bentäthet. Detta trots att kvinnor och män sedan många år tillbaka utför 
samma typ av arbete och motionerar på samma sätt.  

 

Att särskilja eller inte särskilja – det är frågan 

Jämställdhetsforskning utgår ofta från begreppen kön och genus. Dock kan särskiljandet mellan kön 
och genus ifrågasättas och problematiseras. Hamberg (2005) lyfter risken att exkludera någonting av 
vikt vid åtskiljning av kön och genus. Hon ifrågasätter begreppet genus och förespråkar användandet 
av begreppet kön, speciellt vid medicinsk forskning. Hon anser dock att begreppet kön måste vidgas 
samt att begreppet måste innehålla mer än könen man och kvinna. Även Williams, Birke, och 
Bendelow (2003) lyfter problematiken med användandet av begreppet kön när det kommer till 
biologisk forskning. De anser att biologin ofta blir till kvinnans nackdel och framställs som något som 
är fixerat och inte kan ändras. De anser också att mannen betraktas som norm och att det därför oftast 
är mannens kropp som forskningen baseras på. De anser att det är av relevans att inkludera biologiska 
aspekter och skillnader vid forskning. Dock bör det inte användas som separation utan som ett sätt att 
förstå människan.  

Magnusson och Marecek (2010) diskuterar skillnaderna könen emellan, om de är biologiska eller 
socialt konstruerade, i sin artikel. De understryker hur lätt det är att hitta skillnader när det är det som 
eftersöks. Shields (1992) problematiserar sökandet efter skillnader könen emellan. Om antagandet är 
att skillnader kommer hittas är det, likt Magnussons och Mareceks (2010) uppfattning, förmodligen så 
det kommer att bli. Shields (1992) tar upp att forskning visar på att mannen har större hjärna än 
kvinnan som ett exempel på detta, och att utgångspunkten baserat på detta är att mannen därför 
måste vara smartare än kvinnan. Detta anser hon är ett typexempel på vad som händer när vi 
förutsätter att män och kvinnor är olika; kvinnor hamnar i underläge och jämställdheten minskar. Kim 
och Nafziger (2000) anser dock tvärtom. De anser att vikten av att särskilja begreppen kön och genus, 
samt att förstå dem, är av högsta relevans. De menar på att ibland handlar det bara om kön, ibland 
bara om genus och ibland handlar det både om kön och om genus.  

Uppsatsen utgår från kön utifrån biologiska perspektivet där det kvinnliga och det manliga könet 
skiljer sig åt ur ett anatomiskt och fysiologiskt perspektiv. Uppsatsens utgångspunkt är dock att kön 
kan påverkas utifrån sociala konstruktioner. 

 

Genus – en pågående process som frambringar kön 

Begreppet genus, eller social kön, innebär en social konstruktion av kön (Connell, 2009). Språket är av 
stor vikt när det kommer till genus. Betydelsen av ordet genus härstammar från indoeuropeisk 
ordstam och betyder ”att producera”. I många språk är det inte enbart könen som får 
könstillhörigheter, utan även föremål, känslor och begrepp, exempelvis tyskans ”die”, ”der” och ”das”. 
När det kommer till orden ”kön” och ”genus” har exempelvis svenskan och engelskan olika ord för 
dessa begrepp, medan tyskan bara har ett och japanskan inte har något. Detta lyfter Connell (2009) 
som ett exempel på hur språket verkar som reproduktion av genus. Genus handlar om tillskrivna 
egenskaper som baseras på två, vad som uppfattas vara, motsatser; manlighet och kvinnlighet 
(Connell, 2009; Larsson, 2001; Larsson & Fagrell, 2010). Dessa två, mannen och kvinnan, betraktas 
som två skilda varelser. Dock är genus någonting föränderligt, något socialt konstruerat av människan, 
och bör betraktas som en konstant pågående process som frambringar kön. Genus är något som 
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ständigt reproduceras genom hur vi agerar, pratar, resornerar och så vidare, och är något som 
förstärks när könens hålls åtskilda.  

”Som män eller kvinnor sätter vi fötterna i olikt formade skor, knäpper våra jackor åt olika håll, 
klipper oss hos olika frisörer, köper byxor i olika affärer och drar ner dem på olika toaletter.”
                               (Connell, 2009, s. 14) 

Coakley och Pike (2009) beskriver genus som ständigt närvarande inom idrotten genom reproduktion 
av vad som anses vara kvinnligt och manligt. Detta kan avläsas i exempelvis val av idrott, utseende och 
kläder. Starka kvinnor med mycket muskelstyrka, som ett resultat för den idrott de håller på med, 
utmanar den rådande genus ideologin. En muskulös kvinna anses minska sin kvinnlighet och gå ifrån 
den kvinnliga normen genom att närma sig den manliga normen gällande utseende och prestation. Ett 
annat exempel i att upprätthålla normer för män och kvinnor är de tävlingskläder som skiljer sig 
mellan män och kvinnor inom vissa idrotter där kvinnornas kläder ofta visar mer hud.  

 

”Genus är en vakthund som gläfser och morrar och ibland hugger till om kvinnor och män inte 
uppträder som Genus vill. Vakthunden Genus viftar på svansen och kråmar sig när kvinnor är 
feminina på rätt sätt och män är maskulina på rätt sätt.” 

                    (Fagrell, 2000, se Larsson, 2001, s. 39) 

 

Connell (2009) skriver om en process, ”socialt förkroppsligande”, där kroppen är både objekt och 
agent för sociala praktiker, och som deltagande i dessa praktiker bildar de sociala strukturer. Genus 
innebär ett socialt förkroppsligande där kroppen behåller sin biologiska form samtidigt som den styrs 
in i en socialt betingad form genom exempelvis utseende- eller aktivitetsval. Samhällets organisationer 
styrs av genusregimer där vem som ska göra vad som är förutbestämt baserat på könstillhörighet, 
exempelvis att männen ska göra de fysiskt krävande och farliga jobben medan kvinnan ska utföra de 
fysiskt icke-krävande och ofarliga jobben. Denna regim är tydlig inom alla sociala kontexter, 
exempelvis inom idrotten. Regimerna kan förändras men det är svårt då det ofta möter motstånd. 
Regimerna ingår i ett än större mönster, i vad som kallas genusordning. Dessa, genusregimerna och 
genusordningen, består av ett oändligt antal genusrelationer som i sin tur är uppbyggda på en mängd 
olika sätt. Connell (2009) nämner en kärleksrelation, en kompisrelation eller en arbetsrelaterad 
relation som exempel. Det kan även vara relationer genom sociala medier, tv, böcker och 
idrottsevenemang.   

 

Genussystemet – isärhållandet av kön och mannen som norm 

Hirdman (2001) har skapat begreppet genussystemetet som baseras på två principer, isärhållningen 
av könen och uppfattningen om mannen som norm. Hon menar på att varje samhälle skapar och 
upprätthåller ordningssystem där de bägge könen blir automatiskt tilldelade olika uppgifter, roller och 
positioner. Vad som anses kvinnligt och manligt hålls isär och upplevs som varandras motsatser. 
Hirdman (2001) lyfter arbetsmarknaden som en typisk arena för genussystemets existens där könen 
hålls isär i olika sektorer, exempelvis teknik och vård, men återfinns på olika positioner, exempelvis 
manlig läkare och kvinnlig sjuksköterska. Vad mannen gör värderas högre än vad kvinnan gör, vilket 
visar på den manliga överordning och hierarki som råder i samhället. Mannen tjänar mer, har mer 
makt och anses vara norm, medan kvinnan ses som undantag och avvikande. Dessa mönster formas 
och upprätthålls av både kvinnor och män, på det strukturella planet likväl som på det personliga 
planet.  

Hur vi talar om kön och genus har en stor inverkan på jämställdheten och är en del i genussystemet. 
Birke (2000) skriver om begreppet gender-bending som innebär att utmana de förväntade 
könsrollerna och hur talet kring detta skapar normer. Birke (2000) skriver om giftiga kemikalier som 
påverkar både djurs och människors könshormoner och fertilitet där oron och rädslan har varit 



 
 

21 

kopplad till männen och deras risk att förlora sin manlighet snarare än till att kvinnorna ska förlora 
sin kvinnlighet. Birke (2000) tolkar detta som att manligheten värderas högre än kvinnligheten. Även 
Coles och Stewarts (2001) berör genussystemet där mannens intressen värderas högre än kvinnans 
och hur det talas om detta. Genom att säga att det är normalt för män att vara färgblinda kompenseras 
männens bristfälliga egenskap medan kvinnornas överlägsna egenskap i form av extraordinär 
färgkänslighet förminskas. Skillnader mellan könen skapas ofta genom talet och är då inte biologiska 
skillnader utan socialt konstruerade skillnader, vilka ofta gör männen överlägsna kvinnorna.  

 

Sexualitet - heterosexuell till motsatsen bevisats  

Larsson och Fagrell (2010) ser en självklar koppling mellan kön och sexualitet, åtminstone om 
sexualitet definieras som sexuell dragningskraft. En intersexuell person definieras som en könlös 
person vilket innebär en person som saknar sexuell dragningskraft. Då vårt samhälle har ett stort 
behov av att placera in människor i bestämda kategorier ”korrigeras” barn som föds som intersexuella 
till att bli antingen pojke eller flicka. Föräldrarna får sedan uppgiften att uppfostra barnet till det kön 
som barnet ”korrigerats” till. Även homo- och bisexuella, transsexuella och transvestiter uppfattas 
hamna utanför de accepterade och normala kategorierna enligt många. Dock framhäver Magnusson 
och Marecek (2010) att synen på sexualitet förändrats radikalt under de senaste årtiondena i många 
länder. Heterosexualitet är inte längre den enda tänkbara formen av sexualitet. Även om andra 
sexuella läggningar såsom homosexualitet inte längre är olagligt, eller kategoriseras som en sjukdom, 
så är det den heteronormativa synen på sexualitet som fortfarande till stor del präglar samhället.     
Larsson och Fagrell (2010) menar dock att så länge tanken om den manliga och den kvinnliga kroppen 
som de enda existerande kropparna, och som kompletterande till varandra motsatser rent biologiskt, 
kommer heterosexualiteten verka som norm.  

Magnusson och Marecek (2010) beskriver begreppet heteronormativitet med att alla förmodas vara 
heterosexuella om inte annats bevisas. Det innebär att heterosexualitet inte ifrågasätts eller kräver en 
förklaring, vilket andra sexualiteter gör. Larsson (2001) redogör för begreppet heterosexuell matris, 
ett begrepp myntat av teoretikern Judith Butler (Butler, 2006), som något som är socialt och historiskt 
skapat samt som är relaterat till maktutövande. Heterosexualiteten är därmed inte en naturlig eller 
självklar läggning, och utesluter därmed inte andra läggningar. Dessa heterosexuella förhållanden 
infinner sig som mest önskvärt mellan en äldre man och en yngre kvinna, vilket gör att alla andra 
sexuella läggningar eller relationer diskvalificeras. Även queerteorin, som har sina rötter i post-
strukturalismen, motsätter sig heteronormitiviteten (Caudwell, 2006). Ur ett post-strukturalistiskt 
perspektiv, att ifrågasätta ”en absolut sanning” som en konstruktion av något, öppnar queerteorin upp 
för alternativa sexuella kategorier och könsidentiteter. Teorin bygger på synen om att sexualitet, helt 
eller delvis, är socialt konstruerat och att en människa är mer komplex än att hon kan beskrivas 
fullständigt utifrån kön eller sexuell läggning. Queerteorin utgår framförallt från teoretiker som Judith 
Butler och Michael Foucault.  

 

 

Metod  
 

Nedan redogörs studiens tillvägagångssätt där metoden och dess genomförande presenteras. I 
uppsatsens teoriavsnitt beskrevs i stora drag de vetenskapsteoretiska grundantaganden som 
tillsammans med syfte och frågeställningar har styrt metodval. I det avsnitt som följer beskrivs 
tillvägagångssättet av undersökningen. Metod, material och urval kommer att diskuteras i avsnittet 
Metod- och teoridiskussion under Analys och diskussion, liksom analytiskt tillvägagångssätt samt de 
metodologiska svårigheter som därvid följt. Vidare kommer etiska aspekter, förförståelse och 
uppsatsens tillförlitlighet också att beröras.  
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Material och urval  
Empirin i denna uppsats utgörs av sex intervjuer som genomförts med fyra till sex intervjupersoner av 
samma kön i varje grupp. Intervjuerna är gjorda med ett flicklag och ett pojklag i en fotbollsförening i 
en mellanstor stad i Sverige. Fotbollsföreningens högsta herrlag spelar i Allsvenskan medan ett A-lag 
för damerna saknas. De intervjuade personerna är mellan 11 och 13 år men spelar i samma lag. 
Föreningen är utvald utifrån geografisk synpunkt då författaren var bosatt i den aktuella staden under 
tiden då studien utfördes. Valet av fotboll som idrott baseras på att det är den största idrotten bland 
både pojkar och flickor, barn och ungdomar (Riksidrottsförbundet (RF), 2011). Studien är baserad på 
ett ändamålsenligt urval (Hartman, 2004) då enbart personer som har viss insikt i, erfarenhet av och 
kunskap om det område som utforskas har intervjuats. Ett kriterium i urvalsprocessen var att 
intervjupersonerna i studien skulle ha ett intresse för studiens ämne vilket kan liknas vid en form av 
snöbollsurval (Bryman, 2011). Ett snöbollsurval innebär ett icke slumpmässigt urval (Aczel, 1999), 
vilket innebär att de två lagen i den aktuella idrottsföreningen var förutbestämda efter noga 
övervägande av författaren. För att besvara studiens syfte och dess frågeställningar på bästa sätt 
utfördes fokusgruppsintervjuer (Morgan, 1996) där gruppen diskuterar ett visst ämne och intervjuas 
samtidigt. För att uppsatsskrivandet skulle vara genomförbart har vissa ramar satts. Vissa aspekter, 
som kunnat vara relevanta och intressanta i sig, har därför ibland sorterats bort medan andra aspekter 
inkluderats. På grund av uppsatsens omfång och tidsram begränsades uppsatsen till en stad, en 
förening och två lag trots att det hade varit både av relevans och intresse för studien att utföra 
intervjuerna med fler lag, i flera föreningar och i fler städer. 

 

Intervju som metod  
Syftet och frågeställningarna besvarades genom semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. En 
semistrukturerad intervju (Kvale, 1997) innebär att samma frågor ställs till alla intervjudeltagare men 
att frågorna har öppna svarsmöjligheter. Detta gör intervjun mer öppen och svaren blir mindre styrda. 
Valet av semistrukturerad intervju baserades på en önskan om öppna, ärliga och spontana svar från 
intervjupersonerna. Syftet med semistrukturerade intervjuer var också att få samtalet flytande där 
intervjupersonerna själva ledde in samtalet på nya vägar. Intervjun innehöll också en del mer 
ostrukturerade frågor där de intervjuade tillfrågades om ett eller flera områden. Frågorna var öppna så 
att de kunde uppfattas och tolkas på olika sätt i syfte att nå ärliga och icke styrda svar. Ett annat syfte 
med semistrukturerade intervjuer var strävan efter att kunskapen skulle skapas i interaktionen med 
respondenten (Kvale & Brinkmann, 2009) och inte vara ett resultat av styrda frågor baserade på egna 
förväntningar eller förutfattade meningar.   

En fokusgrupp är en undersökningsteknik där datainsamlingen sker genom att en grupp diskuterar ett 
visst ämne (Morgan, 1996). Fokusgruppsintervju används i syfte att få svar genom samtal mellan 
deltagare snarare än genom intervjuer. Strävan med fokusgrupp som intervjumetod var att främja ett 
öppet och ärligt samtal mellan intervjudeltagarna för att studera deras tankar, attityder, åsikter och 
erfarenheter.  

 

Genomförande  
 

Litteraturstudie 

Då syftet och frågeställningarna var klara utfördes en litteraturstudie för att undersöka tidigare 
forskning kring det valda ämnet samt teorier som var ändamålsenliga för studien. Tidigare forskning 
och teorier, främst i form av vetenskapliga artiklar, eftersöktes på Umeå universitets biblioteksdatabas 
samt Google på internet. De sökord som använts är ”kön”, ”genus”, ”kön och idrott”, ”kön och genus”, 
”genus och idrott”, ”sexualitet och idrott”, ”jämställd idrott”, ”barnidrott och kön”, ”barnidrott och 
genus”, ”genusteorier”, ”kvinnligt och idrott”, ”manligt och idrott”, ”könkonstruktion och idrott”, ”sex 
and gender”, ”gender”, ”sexuality”, ”sex differences”, ”gender and sports”, ”sexuality and sports”, 
”equality sports”, ”gender theory”, ”female and sports” och ”children and sports”. Kompletterande 
forskning och teorier söktes på bibliotekets databas på Högskolan i Gävle samt på Google på internet. 
De sökord som används vid dessa tillfällen är ”genusteorier”, ”genussystemet”, ”biologiska skillnader 
kön tidig ålder”, ”idrottslig skillnad kön tidig ålder”, ”biologi idrott barn”, könsskillnad biologi idrott”, 
”gender bendning”, ”genus påverkar kön”, ”gender affects sex”.  
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Tillvägagångssätt av intervjuer  

Första steget i intervjuerna togs genom telefonkontakt med tränarna till de fotbollslag studien avsåg 
att intervjua. Efter godkännanden av tränarna tillfrågades lagmedlemmarna och deras föräldrar som 
samtliga gav sitt medgivande. Informationen om studien och intervjuerna gavs till tränarna som i sin 
tur meddelande barnen och deras föräldrar. Tränarna, barnen och barnens föräldrar fick information 
om intervjuernas syfte och innehåll samt de forskningsetiska principerna. De blev även informerade 
om att intervjupersonerna hade rätt att lämna återbud, avbryta eller be om att få sin medverkan 
struken från de insamlade svaren. Denna information förmedlades muntligen till tränarna, som 
informerade barnen och deras föräldrar, samt skriftligen via informationsblankett (se bilaga 2) som 
delades ut två veckor innan intervjuerna ägde rum. För att barnen skulle kunna tala fritt, utan att 
tänka på vad de sa eller vilket språk de använde, ombads föräldrarna och tränarna att inte närvara i 
samma rum som intervjuerna skedde. Intervjufrågorna var inte av känslig karaktär men om det skulle 
bli så att barnen skulle komma in på känsliga ämnen utfördes intervjun under träningstider som en 
trygghetsåtgärd då tränaren var på plats. Föräldrarna erbjöds att sitta i rummet bredvid för att de 
intervjuade barnen skulle ha närhet till sina föräldrar. Intervjuerna tog 25 till 35 minuter beroende på 
hur mycket intervjupersonerna pratade. Då intervjupersonerna lämnade ämnet och inledde samtal om 
ämnen som inte var relevanta för studien styrdes intervjun tillbaka i rätt riktning med hjälp av 
intervjuguiden. Då jag upplevde att vissa intervjudeltagare inte deltog lika aktivt i samtalet som de 
andra försökte jag, med hjälp av riktade frågor, uppmuntra dessa att ta plats i samtalet. Om jag fick 
känslan av att någon av intervjudeltagare inte ville prata lät jag denne vara.   
 
De sex intervjuerna ägde rum i ett rum i föreningens klubbhus vid sex olika tillfällen medan resterande 
delen av det lag som intervjuades hade fotbollsträning. Fokusgrupperna (Morgan, 1996) bestod av två 
pojkgrupper om sex, en pojkgrupp om fem, en flickgrupp om sex, en flickgrupp om fem och en 
flickgrupp om tre. Totalt intervjuades 31 barn varav 14 flickor och 17 pojkar. Skillnaden i gruppernas 
storlek berodde på oförutsedd frånvaro på grund av sjukdom.  Som intervjuare intog jag en 
bakgrundsroll då min förhoppning var att styra in, och styra tillbaka, intervjudeltagarna på de ämnen 
och frågor jag var intresserad av utifrån studiens syfte med hjälp av min intervjuguide. Utifrån 
studiens syfte och tidigare forskning på området konstruerade jag en tematisk, semistrukturerad 
intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguidens främsta funktion var att fungera som ett 
stöd i intervjusituationen och tillse att avsedda områden täcktes in under intervjun. Intervjufrågorna 
var få med avsikt att skapa utrymme för andra spår att följa då ambitionen var att samtalen skulle flyta 
fritt kring uppsatsens tema. Intervjuguiden återfinns i bilaga 1.  

Samtliga intervjuer inleddes med en presentation av vem jag var och vad jag gjorde samt kort 
information om vad intervjun skulle handla om. Jag informerade om att det inte fanns några svar som 
var rätt eller fel utan att jag ville intervjua dem för att få veta just deras erfarenheter och tankar. Jag 
informerade även om att deras svar skulle behandlas konfidentiellt. Barnen påmindes även om att de 
hade rätt att ändra sig angående sin medverkan, avbryta eller be om att få sina svar strukna ur 
materialet. Jag berättade att intervjun skulle handla om fotboll, om hur de upplever att det är att spela 
fotboll och om det finns skillnader mellan flickor och pojkar inom fotbollen. Syfte med den sparsamma 
informationen om intervjuns innehåll var att nå öppna och spontana svar. Av samma anledning lyftes 
inte centrala begrepp såsom kön, genus och sexualitet varför dessa inte heller förklarades för 
intervjupersonerna. Dessa begrepp användes inte vid formulering av frågorna för att uppnå icke styrda 
svar. Efter medgivande av samtliga intervjupersoner spelades samtalen in och transkriberades i 
efterhand där barnens gavs fiktiva namn.  
 
Analysen påbörjades redan i intervjusituationen med valet av följdfrågor och valet av information som 
inte följdes upp. Då intervjupersonerna själva styrde samtalen och enbart fick sparsamt med 
information om vad intervjuerna skulle handla om tydliggjordes det tidigt under intervjuerna vilka av 
samtalsämnena barnen hade kunskap om och intresse för. Exempelvis syftade uppsatsen till att 
undersöka barnens syn på sexualitet i relation till idrotten. Frågor kring detta fanns med i 
intervjuguiden och berördes men upptog enbart en liten del av intervjun då ingen av 
intervjupersonerna visade något intresse för ämnet. Intervjuguiden utformades i syfte att generera 
öppna, ärliga och icke styrda svar. Intervjuguiden innehåller ett par olika samtalsämnen med ett fåtal 
frågor för att låta intervjudeltagarna prata om det som de själva anser viktigt och intressant. 
Intervjudeltagarna styrdes dock då de kom in på områden som inte var av intresse eller relevans för 
studien. 
 
Avgränsningar har också gjorts i intervjuguiden i syfte att hålla intervjuerna kring 30 minuter. Denna 
bedömning gjordes dels för att behålla intresset hos intervjupersonerna då mer än 30 minuter 
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upplevdes för länge baserat på deras ålder men även för att uppnå innehållsrika och relevanta data. 
Avgränsningen för längden på intervjuerna gjordes också i syfte att hålla tidsramen för uppsatsen. 

 

Etiska överväganden  

Intervjustudien och behandlingen av studiens resultat följer Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för 
forskningsetik där informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
har följts. Informationskravet som säger att forskaren ska informera om syftet med forskningen har 
följts då tränarna, de intervjuade barnen samt deras föräldrar mottagit denna information. Även 
samtyckeskravet som säger att medverkande ska samtyckas och vara frivilligt har följts då tränare, 
barn och föräldrar gett sitt medgivande. Vilken information som getts och på vilket sätt den förmedlats 
finns utförligt beskrivet under rubriken tillvägagångssätt av intervjuer. Konfidentialitetskravet som 
innebär att uppgifter om personen och informationen som tillhandahålls ska hanteras anonymt och 
inte vara tillgängligt för obehöriga har också följts. Intervjupersonernas namn är ändrade, både i 
transkriberingen och i uppsatsen. Enbart författaren vet vilka intervjupersonerna är och staden och 
föreningen där intervjuerna tog plats uppges inte någonstans. Nyttjandekravet, vilket innebär att 
resultaten enbart används för forskningsändamål, har också följts då resultaten enbart används i 
uppsatsen och inte är tillgängliga för andra annat än i uppsatsform.   

 

Analytisk process 

Efter att intervjuerna utförts transkriberades de med intervjupersonernas exakta ord och meningar i 
sex olika dokument. Intervjuerna sammanfattades utifrån intervjuguidens teman och presenteras i 
resultatdelen. Intervjuerna är inte presenterade i sin helhet då enbart det som upplevdes relevant för 
studien valdes ut. Intervjupersonerna delades in efter flickor och pojkar då intervjuarna utfördes 
könssegregerat på grund av lagindelningen samt då studien syftar till att undersöka skillnaderna 
mellan könen. Resultatet är indelat i olika delar baserat på intervjuguidens samtalsämnen. Det som 
framkom under intervjuerna som låg utanför dessa teman är inte presenterade då de inte är av 
relevans för studien. De citat som lyfts fram avser att förstärka intervjupersonens åsikt i den berörda 
frågan samt ge exempel på hur intervjupersonerna uttryckte sig med egna ord. Min ambition var att 
presentera resultatet i uppsatsen utifrån ett neutralt förhållningssätt utan påverkan av teorier, tidigare 
forskning eller mina egna förväntningar. Även i analysen, där teorier och tidigare forskning kopplas till 
resultatet, har jag ansträngt mig för att presentera resultatet så neutralt som möjligt . Studiens resultat 
och analys har också skrivits utifrån en strävan efter ett neutralt och kritiskt förhållningssätt då jag har 
varit medveten om risken för involvering av personliga förväntningar, åsikter och tankar. I 
diskussionen diskuteras resultatet i relation till teori och tidigare forskning där mina egna tankar och 
funderingar vävs in. Kritiskt reflekterande och medvetenhet om individens förståelse och påverkan på 
vidare förståelse är av vikt i syfte att nå ett vetenskapligt förhållningssätt (Åsberg, 2001), varför detta 
har varit ständigt närvarande under studiens gång.  

 

Kvalitet och tillförlitlighet 

Då uppsatsen är en kvalitativ socialkonstruktionistisk studie har begreppen kvalitet och tillförlitlighet 
(Bryman, 2011) varit centrala begrepp ur ett forskningsmetodiskt perspektiv. Brymans fyra kriterier 
för tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera, har 
tagits i beaktning under studiens gång. Trovärdighet innebär att forskaren presenterar resultatet efter 
godkännande av deltagarna. Efter godkännande av deltagarna spelades intervjuerna in som sedan 
transkriberades ord för ord utan tolkningar, antaganden eller annat som kunde färga resultatet. 
Samtliga deltagare blev även erbjudna att läsa igenom resultatet för godkännande efter 
sammanställning vilken ingen av intervjudeltagarna tackade ja till. Ingen av deltagarna ville heller ha 
ett exemplar av uppsatsen skickat via mail eller post då uppsatsen var klar.  

Överförbarhet innebär hur pass överförbara resultatet är till en annan miljö än den miljö studien 
utspelats i (Bryman, 2011). Min åsikt kring studiens överförbarhet är delad. Jag anser att den är högst 
överförbar då jag tror att resultaten hade blivit mer eller mindre lika oavsett fotbollsförening eller stad 
om studien genomförts på exakt samma sätt på barn och ungdomar i samma ålder. Detta baserar jag 
på att barnens tankar och känslor liknade varandras trots att de intervjuades i flera smågrupper, att de 
var av olika kön, olika etniciteter och kom från olika kulturer och bakgrunder. Barnen bodde i olika 
områden, gick på olika skolor och de flesta av dem umgicks inte utöver fotbollsträningarna vilket jag 
anser tyder på en liksinnighet i uppfattningar, åsikter och känslor kring intervjuämnena. Detta anser 
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jag stärker troligheten att få liknande resultatet om studien utfördes i annan miljö. Dock anser jag att 
resultatet skulle kunna bli annorlunda om studien utfördes på en annan lagidrott då min uppfattning 
är att olika idrotter har olika fostran och kulturer. En studie gjord i en annan fotbollsförening skulle 
för all del också kunna resultera i andra slutsatser kring syfte och frågeställningar då studien bygger på 
barnens egna uppfattningar och reflektioner, vilka är individuella och personliga.  

Genom att uppsatsen har handletts med hjälp av handledare utsedd av universitetet har pålitligheten 
tillämpats. Pålitlighet innebär att uppsatsen granskas under processens gång där varje del av 
uppsatsen granskas i syfte att försäkra studiens kvalitet (Bryman, 2011). Förutom handledare har jag 
även bett andra lämpade personer granska uppsatsens olika delar. De jag tagit hjälp av är 
universitetsadjunkter, doktorander och lektorer som hjälpt till med att granska de delar de är 
kompetenta inom. Detta gör att jag anser att jag, trots att jag under större delen av studiens gång varit 
utan formell handledare, uppnår hög pålitlighet i min uppsats.  

Det sista kriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, handlar om medvetenheten om hur färgning av 
egna personliga erfarenheter, åsikter och uppfattningar kan påverka resultatet (Bryman, 2011). Ingen 
människa är fri från föreställningar, uppfattningar och till viss del fördomar varför min ambition 
under hela uppsatsens process har varit att vara så neutral som möjligt. Detta har jag gjort genom att 
ständigt påminna mig själv om risken att färga uppsatsens resultat, men även genom att ta hjälp av 
lämpade vänner som har läst igenom uppsatsen av denna anledning.  

Studien syftade till att uppnå kvalitet och tillförlitlighet genom val av metod i avsikt att motsvara 
studiens syfte. Semistrukturerade fokusgruppintervjuer valdes efter noga övervägande som metod för 
att uppnå studiens syfte på bästa sätt. Även reliabiliteten har varit central under studiens gång där 
varje steg i genomförandet av litteraturgenomgången och intervjuerna dokumenterats.  

 

 

Resultat  
 

Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet av de sex gruppintervjuerna. Resultatet är 
presenterat i teman baserade på intervjuguidens samtalsämnen där de olika huvudrubrikerna 
representerar dessa olika teman. Varje samtalsämne innehöll en huvudfråga och ett par följdfrågor, 
där vissa frågor var planerade och ingick i intervjuguiden medan andra uppkom under intervjuernas 
gång. Det som presenteras i studien är det resultat som är av relevans för studien och dess syfte. 
Citaten presenteras med intervjupersonernas exakta ord. 

 

Att särskilja könen 

Både pojkarna och flickorna uppgav att de aldrig tränar eller spelar fotboll tillsammans i 
föreningsmiljö. Dock utövar de fotboll på skolidrotten samt då och då på raster. Åsikterna om hur 
detta är skiljer sig åt, dels mellan flickorna och pojkarna, dels inom respektive grupp. Majoriteten av 
flickorna tycker att det stundtals är roligt men att pojkarna ofta exkluderar flickorna i spelet. Flickorna 
upplever att pojkarna inte tillåter alla att delta genom att inte passa, att ”diva” sig, att spela egoistiskt 
och genom att vara dåliga förlorare. 

”De tycker att vi förstör för dem.” – Lisa, 12 år 

”Man får inte vara med lika mycket. Det är två som spelar med varandra fast det är jättemånga 
som spelar.” – My, 12 år 

De gånger flickorna inte upplever att pojkarna beter sig på detta sätt tycker de att det är roligt eftersom 
de tycker pojkarna är bättre och spelet därmed blir hårdare och tuffare när pojkarna är med. Pojkarnas 
åsikter om att spela tillsammans med flickor skiljer sig mera. Ungefär hälften av pojkarna uppger att 
de tycker det är roligt att spela med flickor och att det inte skiljer sig särskilt mycket jämfört med att 
bara spela mot pojkar. Den andra hälften av pojkarna anser att det är tråkigt att spela med flickor då 
de upplever att flickor är sämre på fotboll och att de inte vågar gå in i närkamper. 
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Upplevda skillnader mellan könen 

 

Överens om att killarna är bättre 

Flickorna och pojkarna anser att det finns skillnader dem emellan gällande fotbollsutövandet. Båda 
könen anser att flickornas spel innehåller mer passningar och bättre samarbete, men även att flickorna 
är mjukare och mer försiktigare för att inte skada sig själva eller andra. Flickorna och pojkarna tycker 
att pojkarna spelar mer egoistiskt genom att dribbla mer, passa mindre och är mer tävlingsinriktade. 
De spelar även hårdare och tuffare, går in i närkamper och är inte rädda för att göra sig själva eller 
någon annan illa. Både flickorna och pojkarna uttrycker att ”pojkarna vill slåss”. Bägge könen anser att 
pojkar är bättre än flickor på fotboll. Pojkarna är starkare och snabbare, har bättre teknik och är 
kapabla till mer avancerade trick än flickorna. Pojkarna anses också vara tuffare och upplevs inte 
rädda för att gå in i närkamper, vilket leder till ett bättre flyt i spelet då passningar inte bryts lika ofta. 

”Killarna blir ju bättre än tjejerna… Det är ju oftast tjejer som trycks ner.” – Jasmine, 12 år 

Några av flickorna anser dock att de har förmågan att bli lika duktiga som pojkarna i vuxen ålder om 
förutsättningarna för att ta sig till elitnivå skulle vara densamma. Flickorna tror att den största 
anledningen till att pojkarna är bättre är för att de spelar mer fotboll på rasterna, efter skolan och på 
tv- och datorspel. 

Både flickorna och pojkarna har hört negativa uttryck som handlar om att flickor skulle ha sämre 
förmåga att idrotta. Uttryck som ”sparka/kasta som en tjej” har bägge könen hört då de idrottat. De 
anser att dessa uttryck är menade som förolämpningar och att innebörden är att personen i fråga utför 
den idrottsliga aktiviteten dåligt då hon eller han gör det ”som en tjej”. Kontentan blir att personen i 
fråga kastar eller sparkar sämre än vad en kille förväntas göra och att det därmed är sämre att vara en 
tjej än att vara en kille i den idrottsliga kontexten. Både flickorna och pojkarna tycker att detta är ett 
negativt och dumt uttryck och att det inte bör användas. 

 

Tjejer blir som pojkar på planen 

Både flickorna och pojkarna är överens om att pojkarnas sätt att vara inte skiljer sig särskilt mycket 
mellan att vara på planen och att vara utanför planen. Dock upplever de att flickors beteende kan skilja 
sig betydligt mer beroende på om de spelar eller tränar fotboll eller inte. Flickorna tenderar till att bli 
tuffare och hårdare på plan vilket leder till att de lättare hamnar i bråk med varandra. Flickorna själva 
anser att de är mjukare och lugnare när de inte spelar eller tränar fotboll och att de blir mer 
tävlingsinriktade på planen. 

 

Möjligheterna inom fotboll skiljer könen åt 

 

Flickornas drömmar begränsas medan pojkarnas saknar tak 

Flickorna och pojkarna identifierar och problematiserar en jämställdhet inom idrotten som i första 
hand missgynnar flickorna. De säger att det är färre flickor än pojkar som spelar fotboll och få av dem 
fortsätter längre upp i åldrarna. Möjligheterna för flickor som vill spela fotboll längre upp i åldrarna, 
samt på högre nivå, blir därmed mindre då det inte finns tillräckligt av ungdomslag och damlag. 
Pojkarna anser dock att chanserna att bli proffs, dvs. att spela i landslaget eller en proffsklubb, är 
större för flickorna då konkurrensen är mindre. Flickorna anser dock att pojkarnas chans att gå längre 
inom fotbollen är större då det inte satsas på damfotboll, varken i Sverige eller utomlands. Flickorna 
tror också att en anledning till att många flickor slutar spela fotboll i ung ålder är just att det inte 
satsas på damfotboll som det görs på herrfotboll. Flickorna är säkra på att de skulle behöva jobba vid 
sidan av även om de tog sig till ett allsvenskt damlag, vilket de inte tror pojkarna skulle behöva. 
Flickornas framtidsdrömmar inom fotbollen är att få fortsätta spela i samma lag så länge det är roligt. 
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Några av dem säger att de skulle vilja spela på elitnivå men att chanserna att kunna leva på fotboll är 
för små varför de måste ha en andrahandsplan. Pojkarna svarar fotbollsproffs när de får frågan vad de 
ska bli när de blir stora. 

”Det är ju som ett jobb men man måste ju ha något på sidan.” – Lovisa, 12 år 

”Jag ska spela i Real Madrid.” – Lucas, 12 år 

”Man måste ju ha en plan B. Chansen är ju väldigt liten.” – Ida, 13 år 

”Först Gävle IF och sedan Liverpool. Och sedan tränare i Champions Leauge.” – Omar, 12 år 

En av pojkarna poängterade vikten av förebilder. Pojkarna uppgav ett flertal manliga förebilder inom 
fotbollsvärlden. Flickorna hade inte några direkta förebilder. Någon av dem uppgav en manlig 
fotbollsspelare och en annan uppgav en kvinnlig efter en stunds betänketid. 

”Man tenderar till att hålla på med den idrott ens idol håller på med.” – Marcus, 13 år 

 

Fotbollströjor som saknar tjejnamn 

Bägge könen uppger att de tror att chansen att bli känd som fotbollsspelare är större för män än för 
kvinnor. De tror att detta beror på att herrfotbollen är större samt att män har spelat fotboll längre än 
vad kvinnor har gjort. Några av dem säger att fotbollen från början var männens arena och att det 
finns länder där det fortfarande är så. En av pojkarna uttrycker sig: 

”Det har alltid varit killen som är den viktiga personen.” – Tim, 12 år 

Det tittas mer på herrfotboll, det finns fler proffsligor för herrar än för damer, herrfotbollsproffsen 
lyfts fram mer i media och får chansen att göra reklam för sina sponsormärken men även för sig själva 
som fotbollsspelare. Allmänheten känner till fler manliga fotbollsspelare och skulle Sveriges bästa 
manliga och kvinnliga fortbollsspelare jämföras skulle den manliga vara mer känd och mer välbetald 
än den kvinnliga. Både flickorna och pojkarna tror att herrarna tjänar mycket mer än damerna och att 
de inte får samma sponsorkontrakt som herrarna. Flickorna upplever att chansen att bli känd och rik 
som damfotbollsspelare inte finns. Några av flickorna lyfter problematiken kring fotbollströjorna som, 
enligt henne, sällan går att köpa med en kvinnlig fotbollsspelares namn på ryggen. En av tjejerna anser 
att det enbart är herrfotbollsspelarna som lyfts fram i media och inom reklambranschen: 

”Det får ju en själv, om man skulle vilja bli det (känd), så känner man ju att man kommer ändå 
aldrig bli lika känd nästan får man lite känslan av då…” – Amira, 12 år 

Flickorna upplever den stora skillnaden mellan herrarna och damerna gällande inkomst, 
sponsorkontrakt, tv-tid och media som orättvis. De tycker att damfotboll borde få samma plats inom 
idrotten och media som herrfotbollen får för att möjliggöra lika ekonomisk ersättning, tv-tid och 
sponsorkontrakt. Både flickorna och pojkarna drar paralleller till det allmänna arbetslivet där de pekar 
på att män generellt tjänar mer än kvinnor och att det kan vara en påverkande faktor inom idrotten. 

Pojkarna anger att de tittar mycket på fotboll, både på Allsvenskan (herr), landslagen och utländska 
proffsligor på tv, men även på A-lagets (herrarna) hemmamatcher. Flickorna tittar inte lika mycket på 
fotboll som pojkarna gör, men om de tittar är det framförallt landslagsmatcher. Både flickorna och 
pojkarna uppger att de tittar mer på herrfotboll än damfotboll, både av anledning att herrfotboll är 
roligare men även då herrfotboll är mer tillgängligt. Föreningen som barnen spelar i har enbart ett A-
lag för herrarna. 

 

Bästa fotbollsspelaren är utan tvekan en man 

På frågan vem som är världens bästa fotbollsspelare svarar samtliga namn på manliga fotbollsproffs. 
På frågan vilka namn de tror skulle nämnas om de skulle be olika människor uppge kända 
fotbollsspelare svarar de också nästintill enbart herrnamn. Två av flickorna uppgav även två namn på 
damfotbollsspelare, vilket även majoriteten gjorde då det påpekades att de enbart uppgett herrnamn. 
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De trodde dock att namn på kvinnliga fotbollsspelare enbart skulle uppges av fotbollsintresserade 
flickor, tjejer eller kvinnor. Både flickorna och pojkarna trodde att anledningen till att flest manliga 
namn uppgavs var att dessa lyfts fram i media, dvs. att deras matcher visas på tv, att de syns i reklam, 
att deras namn står på fotbollströjor och att de omskrivs i tidningarna. Båda könen tror att människor 
i allmänhet refererar till herrar vid begreppet fotbollsproffs. 

 

Egenskaper kopplas till kön och värderas olika 

Pojkarnas och flickornas svar på vilka egenskaper som är viktigast hos en fotbollsspelare skiljer sig åt. 
Pojkarna anser att fysiska egenskaper såsom styrka, kondition, snabbhet och teknik är viktigast. En 
duktig fotbollsspelare vågar gå in i närkamper, har ett bra spelsinne och gör många mål. Pojkarna 
upplever att detta gäller både för flickor och för pojkar. Dock kan snabbhet vara särskilt viktigt då 
flickor inte vågar gå in i närkamper. Flickornas svar berörde också fysiska egenskaper men uppgavs 
inte vara det viktigaste hos en fotbollsspelare. Flickorna ansåg att den viktigaste egenskapen var att 
vara en bra lagkamrat. Teamwork, passningsspel, ha roligt och att vara en bra förlorare låg också högt 
upp på listan, likaså att vara modig, att inte spela egoistiskt och individualistiskt och att ha en positiv 
attityd. 

Varken flickorna eller pojkarna lade någon vikt i kroppens utseende. Bägge könen uppgav att det inte 
spelade någon roll hur en fotbollsspelares kropp såg ut, utan att det viktiga var att hon eller han var 
stark, uthållig och smidig. Dock ansåg de att den generella fotbollskroppen, både hos manliga och 
kvinnliga elitfotbollsspelare, var en ”vanlig” kropp med lagom mycket muskler. Att muskulaturens 
konturer var synliga men att hen varken var smal eller tjock, stor eller liten. Både flickorna och 
pojkarna sade att manliga fotbollsspelare har mer muskler än kvinnor av biologiska skäl men att det 
förutom den aspekten inte är någon skillnad mellan könen. Då flickorna och pojkarna jämför sig med 
varandra ser de ingen skillnad rent kroppsligt förutom de könsliga skillnader som finns mellan könen. 
De verkar inte lägga någon vikt varken vid sin egen kropp eller andras kroppar, oavsett kön. Då 
egenskaper kommer på tal samtalas det enbart utifrån fotbollsrelaterade aspekter. 

 

Idrott med tillskrivet kön och sexualitet 

 

”Flickor är bättre på curling eftersom de städar mer hemma” 

Både flickorna och pojkarna anser att dans, och då framförallt balett, samt konståkning och ridning är 
typiska flickidrotter. Vad som tycks bestämma om en idrott är för flickor eller pojkar baseras på antalet 
utövare. Att konståkning och dans är mer för flickor beror på att dessa idrotter är lugna, mjuka och 
innehåller kvinnliga rörelser, samt att kläderna som används är tajta. Pojkarna definierar inte dessa 
aktiviteter som idrotter och anser att flickor inte tänker lika mycket på idrott som pojkar gör. Bägge 
könen är överrens om att fotboll både är för flickor och pojkar men att det är fler pojkar som utövar 
idrotten. 

”Man ställer in sig på att göra sådant som andra tycker är en flick- eller pojkidrott.” – Mia, 13 år 

”Man tänker att det antingen är en tjejsport eller killsport. Men egentligen kan ju alla spela 
vilken sport som helst.” – Jasmine, 13 år 

Pojkarna är oense om curling är för flickor eller pojkar. De flesta anser att det är för flickor eftersom 
damlandslaget är duktiga, medan några pojkar menar att männen skulle vinna över kvinnorna om de 
båda landslagen möttes. En pojke förklarar varför damerna är bättre än herrarna på det här sättet: 

”… det är typ tjejer som städar hemma, så jag tror att de har en stor fördel att kunna borsta. Om 
jag tillexempel skaffade en fru, och jag jobbar ju, då kommer hon ju vara hemma och städa hur 
mycket som helst, då byggs ju också musklerna på det också, då blir hon ju bättre på att borsta.” 
- Ernes, 13 år 
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Typiska pojkidrotter uppges bland annat vara ishockey, amerikansk fotboll, rugby, MMA och boxning. 
Både flickorna och pojkarna anser detta då de anser att det dels är mest manliga utövare men även då 
de upplever dessa idrotter som tuffa och hårda. Bägge könen identifierar dessa idrotter som 
pojkidrotter då de innehåller brottning, tacklingar, slag och då risken att skada sig själv eller någon 
annan är stor. 

”… amerikansk fotboll och rugby är mer till killar än vad det är till tjejer, för man blir ju hur 
skadad som helst i rugby, man blir ju typ, man dör ju ibland…” – Hugo, 13 år 

”Det finns såhär, vad heter det, bob och sådant… Är det tjejer som åker bob, på isen, jättefarliga 
sporter man kan dö i? Jag vet inte om det finns tjejer som spelar i det…” – Alex, 12 år 

”… man liksom dör ju inte direkt (om rugby) men man blir hårt skadad, jag tror inte tjejer skulle 
gilla att spela rugby…” – Hugo, 12 år 

Pojkarna tycker inte att det är lika roligt att titta på damer som herrar då de anser att damerna spelar 
mjukare och snällare och inte lika hårt och tufft som herrarna. De tar upp ishockeyns olika regler för 
herrar och damer som ett exempel och menar att det inte är lika roligt att kolla på damishockey då det 
saknar tacklingar och bråk. Flickorna berör också ishockeyn och håller med pojkarna om att det borde 
vara samma regler för damer och herrar. De upplever de olika reglerna som diskriminerande eftersom 
de tycker att flickor också klarar av att tacklas och spela tufft. Flickorna menar att motståndet blir 
jämlikt eftersom damer möter damer. 

Förutom fotboll som barnen till viss del ansåg vara både en flick- och pojkidrott uppger de att golf, 
skidor, simning samt ytterligare ett par individuella idrotter är idrotter som är könsneutrala. Både 
flickorna och pojkarna anser exempelvis att Charlotte Kalla är bättre än Marcus Hellner i skidor och 
förklarar detta med att Kalla syns mer i media. 

 

En kille som dansar blir kallad bög 

Flickorna och pojkarna anser att reaktionen på om en pojke skulle hålla på med en flickidrott skiljer 
sig mot reaktionen på om en flicka höll på med en pojkidrott. En pojke som dansar balett eller håller 
på med konståkning riskerar i betydligt större utsträckning att bli retad och mobbad, än en tjej som 
håller på med hockey. Både flickorna och pojkarna uppger att de inte skulle bry sig eller tycka det var 
fel om en pojke dansade balett. Dock erkänner majoriteten av dem att de till en början skulle tycka det 
var konstigt och kanske till och med skratta åt det. 

Flickorna och pojkarna anser också att risken att pojken som dansar balett skulle bli kallad 
homosexuell är stor då balett är en idrott som barnen anser vara tillskriven kvinnorna. 

”Vissa skulle reagera, - kolla han är bög, för balett är ju mer för tjejer än vad det är för killar, och då 
hade dom ju trott att - kolla han är ju inte, han är inte direkt som gillar tjejer, han är homosexuell, 
han gillar killar mer än vad han gillar tjejer.” – Jamal, 12 år 

Flickorna säger att de själva skulle tycka att det var häftigt och att de varken skulle reta pojken som 
dansar balett eller säga elaka saker till, eller om, honom. Dock håller de med pojkarna om att risken att 
han skulle bli retad är stor. De anser att de som skulle reta honom är pojkarna eftersom de är mer 
benägna att vara elaka i en sådan situation. De anser också att pojkarna är mer omogna vilken också är 
en anledning till att risken är större att pojkarna skulle retas än att flickorna skulle göra det. En flicka 
som höll på med en, vad barnen anser vara, manlig idrott såsom exempelvis ishockey skulle, tvärtemot 
balettpojken, betraktas som cool. Varken flickorna eller pojkarna tror att hon skulle riskera att bli 
retad, mobbad eller kallad saker. De uppger också att motsvarigheten till ”bög”, dvs. ”lebb” eller 
lesbisk, inte används i syfte att såra eller vara elak varför detta inte skulle användas mot flickan. Bägge 
könen tror till och med att flickan skulle få en högre status i och med sitt idrottande. En flicka tror att 
detta har med att göra att mannen fortfarande verkar vara norm i samhället. Hon anser att de manliga 
egenskaperna väger tyngre varför ishockeyflickans status höjs och balettpojkens status därmed sänks. 

”Det kan nästan vara förnedrande att vara som en tjej.” – Hanna, 13 år 
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Analys och diskussion  
 

Nedan analyseras och diskuteras resultatet där teorier och tidigare forskning, som är presenterad 
tidigare i uppsatsen, varvas med egna reflektioner. Analysen och diskussionen utgår från samma 
teman som återfinns i resultatet och presenteras därför under samma huvudrubriker som i resultatet.  

 

Att särskilja könen  

 

Idrottens isärhållning av kön exkluderar andra könstillhörigheter 

De intervjuade fotbollsspelande barnen i min studie vittnar om att de i tidig ålder delas in i två grupper 
i deras förening, pojkar och flickor. Både Larsson och Johansson (2012) och Eliasson (2001) 
ifrågasätter den vanligt förekommande tidiga könsuppdelningen. Den tidiga könsuppdelningen 
ifrågasätts inte bara av forskare, utan även av de intervjuade barnen i min studie, då det inte är förrän i 
puberteten de fysiska skillnaderna mellan könen uppkommer (Eliasson, 2001; Larsson & Johansson, 
2012) och då könsuppdelning skapar grupperingar. Både flickorna och pojkarna i min studie uppgav 
att de tyckte det var roligt att spela fotboll i mixade lag och att det var tråkigt att det inte skedde så 
ofta. Idrotten som kontext upprätthåller bilden av att män och kvinnor är olika då könen varken 
idrottar eller tävlar tillsammans eller mot varandra (Andreasson, 2007; Gilenstam, Karp & 
Henriksson-Larsén, 2008). Isärhållningen av könen, som är en av logikerna i Hirdmans (2001) 
genussystem, beskrivs av intervjupersonerna i min studie där barnen i ung ålder delas in i olika 
fotbollslag beroende på könstillhörighet. Isärhållningen av kön inom idrotten kan förstås historiskt då 
män och kvinnor alltid har hållits isär och kvinnors idrottsliga deltagande har förbjudits eller 
ifrågasatts (Andreasson, 2007; Coakley & Pike, 2009; Fundberg, 2003; Tredway, 2013).  

Isärhållningen av könen upprätthåller också illusionen av att det kvinnliga könet och det manliga 
könet är de enda kön som existerar samt reproducerar uppfattningen om dessa kön som de enda 
accepterade könen (Larsson & Fagrell, 2010). För de människor som avviker biologiskt, exempelvis 
människor med annan kromosomuppsättning, eller psykologiskt, exempelvis transexuella, blir 
idrotten problematisk (Connell, 2009; Fausto-Sterling, 2005). Idag finns det föräldrar som väljer att 
uppfostra sina barn könslöst, det vill säga utan att låta barnet i fråga och omgivningen veta barnets 
könstillhörighet. För dessa föräldrar blir lagidrotten en problematisk kontext om barnet en dag vill 
börja idrotta då barnets kön blir avgörande när det kommer till vilket lag barnet ska spela i.  

Idrottens isärhållning skapar en illusion om att kön är någonting fast och oföränderligt, vilket blir till 
det kvinnliga könets nackdel i och med idrottskontextens uppfattning om mannen som norm (Fausto-
Sterling, 2005; Henriksson-Larsén, 1995; Larsson, 2001). Rent biologiskt, anatomiskt och fysiologiskt 
sett är den kvinnliga kroppen och den manliga kroppen olika. Dock inträder dessa skillnader inte 
förrän i puberteten varför barn, ur detta perspektiv, borde kunna idrotta tillsammans och mot 
varandra. Isärhållandet av flickor och pojkar inom idrotten fyller ingen funktion utan resulterar enbart 
i producering och reproducering av genus. Så länge män och kvinnor antas, och förväntas, vara olika 
kommer skillnader att hittas eftersom det är vad som eftersöks. Jag håller med Eliasson (2001) som 
menar på att flick- och pojklag inom fotbollen är ett resultat av genusproducerade förväntningar 
snarare än biologi, anatomi och fysiologi. Jag anser att idrottskontexten utgår ifrån två-könsmodellen, 
med mannen som norm och det manliga och det kvinnliga könet som de enda könen (Larsson & 
Fagrell, 2010). Jag anser att detta är grunden till den ojämställdhet som finns inom idrotten, där 
kvinnan och mannen värderas olika, andra könstillhörigheter exkluderas och andra sexualiteter än 
heterosexualitet ifrågasätts. Idrottskontexten är en stor del i vårt samhälle och verkar som en 
uppfostringskontext för barn och ungdomar vilket jag anser vara förklaringen till den ständiga 
reproducering av kön och genus som pågår hos både barn och vuxna. Idrotten lär barnen i tidig ålder 
att det bara finns två kön, en acceptabel sexuell läggning samt att mannen och hans egenskaper är 
normen. Denna uppfattning tycktes de flesta av intervjupersonerna i min studie besitta. Risken med 
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detta är att oavsett hur långt samhället kommer när det gäller jämställdhets- och 
likabehandlingsfrågor så kommer idrottskontexten stanna kvar på 1800-talet med två-könsmodellen 
som utgångspunkt.   

 

Mannen är normen i både flickorna och pojkarnas ögon 

Att mannen betraktas som norm blir tydlig under intervjuerna med barnen. Flickorna i studien 
upplever att de behandlas olika jämfört med jämngamla fotbollsspelande killar. De beskriver också hur 
de upplever att samhället ser på fotboll beroende på kön och vilka möjligheter de har inom fotbollen 
jämfört med pojkarna. De målar upp en bild av att inte bli tagna på samma fulla allvar som pojkarna 
blir. De upplever att pojkarna exkluderar dem i fotbollsspelandet då de spelar tillsammans på raster 
eller på skolidrotten vilket också kan förklaras med genussystemet. Hirdman (2001) menar att män 
och kvinnor tilldelas olika egenskaper där mannens egenskaper automatiskt värderas högre. Då 
pojkarna exkluderar flickorna genom att inte låta dem vara med i fotbollsspelandet kan detta tolkas 
både som isärhållning men också som att pojkarna inte värderar flickorna som fotbollsspelare lika 
högt som de värderar sig själva. En flicka uttrycker att pojkarna tycker att flickorna förstör för dem. 
Detta kan tolkas som att pojkarna tycker att flickorna inte utför fotbollsspelandet på samma sätt som 
de själva gör och att flickorna därmed är sämre på att spela fotboll, vilket alltså kan förklaras med 
genussystemet (Hirdman, 2001). Ett exempel som flera pojkar tar upp som orsak till att det inte är 
roligt att spela fotboll med flickor är att de anser att flickor inte spelar tillräckligt tufft och hårt, och 
inte vågar gå in i närkamper. Att spela tufft och hårt och att gå in i närkamper kan då tolkas som 
eftersträvansvärda egenskaper hos en fotbollsspelare, egenskaper som barnen anser vara manliga 
egenskaper.  Barnen tycks dra genusproducerade slutsatser baserat på kön där flickor förväntas bete 
sig på ett sätt medan pojkar förväntas bete sig på ett annat.  

Både de intervjuade flickorna och pojkarna anser att pojkar är bättre än flickor på fotboll vilket visar 
att pojkarnas egenskaper som fotbollsspelare värderas högre än flickornas. Detta går i linje med 
genussystemets (Hirdman, 2001) teori om mannen som norm. De intervjuade flickorna anser att 
flickor och kvinnor kan spela fotboll, att de kan vara lika bra som det motsatta könet och att de 
värderar de egenskaper som barnen anser mer kvinnliga högre. Samtidigt säger de, likt 
ishockeyspelarna i Gilenstams, Karps och Henriksson-Larsèns (2008), studie, att de tycker att 
herrfotbollen är roligare att titta på och att både pojkarna i klassen och de manliga fotbollsproffsen är 
bättre. Flickorna uttrycker en motstridighet i frågan om män och kvinnor, pojkar och flickor, är lika 
duktiga på fotboll. Majoriteten av flickorna uppger också, likt pojkarna, manliga fotbollsspelare som 
förebilder. Jag tolkar detta som ett resultat av den motstridighet som skapas av den nutida 
samhällssyn där jämställdheten ökar och av den uråldriga idrottskontexten där mannen upprätthålls 
som norm. Att idrottens värderingar och struktur tycks ligga efter samhällets utveckling inom 
jämställdhets- och likabehandlingsfrågor kan vara förklaringen till den motstridighet som tycks finnas 
hos flickorna. Flickorna anser att de är lika mycket värda som pojkarna, är lika duktiga och har samma 
rättigheter och möjligheter. Dock verkar idrotten få flickorna att ifrågasätta detta, både när det gäller 
dem själva och det kvinnliga könet. Att idrotten bygger på uppfattningen om mannen och hans 
egenskaper som norm försvårar utvecklingen av jämställdheten genom att fostra generation efter 
generation utifrån dessa värderingar.  

 

Isärhållningen av könen missgynnar flickornas utveckling 

Henriksson-Larsén (1995) visar på att tidig isärhållning av flickor och pojkar missgynnar flickors 
chans till idrottslig prestationsutveckling. Att flickor och pojkar uppmuntras att leka på olika sätt, 
vilket påverkar kroppens muskeluppbyggnad på olika sätt och därmed genererar olika förutsättningar 
för att prestera idrottsmässigt, är ett exempel på hur genus formar kön. Ett annat exempel är hur våra 
förfäders arbetsfördelning påverkade kvinnors ökade benägenhet att få osteoporos trots att män och 
kvinnor har samma benägenhet att producera benceller (Fausto-Sterling, 2005).  Enligt intervjuerna i 
min studie spelar pojkar mer fotboll på fritiden jämfört med flickorna vilket kan betraktas som en 
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förklaring till skillnaderna mellan könen när det kommer till de fysiska egenskaperna som är 
önskvärda inom fotbollen. En av de intervjuade flickornas tanke kring skillnaderna, och 
förutsättningarna, könen emellan när det kommer till fotboll: ”Killarna blir ju bättre än tjejerna… Det 
är ju oftast tjejer som trycks ner.” Flickorna uppger att pojkarna ägnar mer tid åt fotbollen än vad de 
själva gör eftersom de sällan spelar fotboll utanför föreningsverksamheten. På raster och efter skolan 
brukar de socialisera med varandra vilket bekräftar föräldrarnas syn på barnens idrottsintresse 
(Eccles, Jacobs & Harold, 1990; Eliasson, 2001; Fredricks & Eccles, 2005; Unogård, 2011) som anser 
att pojkar har ett större idrottsintresse än flickor. Om barn uppmuntrades att leka och idrotta på 
samma sätt och i samma mängd, oberoende av barnets könstillhörighet, kanske den fysiska skillnaden 
dem emellan hade varit mindre märkbar. Att sociala könskonstruktioner kan leda till biologiska 
skillnader som missgynnar det ena könet bör ligga till grund för ifrågasättande inom, såväl som 
utanför, den idrottsliga kontexten (Fausto-Sterling, 2005). De intervjuade barnen i min studie såg inga 
organisatoriska eller ekonomiska skillnader mellan flicklagen och pojklagen i deras förening förutom 
att pojklagen var större än flicklagen. Den enda skillnad som lyftes under intervjuerna var att 
föreningen saknar ett damlag vilket de inte trodde grundades på bristande intresse då de äldre tjejerna 
tvingades sluta och gå till andra föreningar.   

 

Att betrakta människor utifrån personlighet istället för utifrån kön 

Något jag anser bör diskuteras är vad strävan efter att förbättra förutsättningarna för flickor att uppnå 
de stereotypa fysiska manliga egenskaperna skulle ha för effekt på jämställdhetsarbetet. Min tolkning 
av Larssons och Johanssons (2012) påstående angående att barn bör uppmuntras till samma typ av lek 
för att uppnå jämlika idrottsliga förutsättningar inte handlar om att flickorna ska behandlas som 
pojkar utan att barn ska behandlas som barn. Jag anser att likabehandling av barn, oavsett 
könstillhörighet, är en självklarhet för ett jämställt samhälle. Genom att uppmuntra barn till samma 
lek för att få flickor att nå de eftersträvansvärda idrottsliga egenskaper som är baserade på mannen 
som norm skulle ojämställdheten öka och reproduceringen av genus skulle upprätthållas. Jag menar 
att anledningen till att uppmuntra barn till samma lek kan betraktas utifrån flera infallsvinklar. 
Genom samma lek får flickor och pojkar mer likvärdiga idrottsliga förutsättningar vilket gynnar det 
kvinnliga könet då det är flickor och kvinnor som är underlägsna det manliga könet inom den 
kontexten (Henriksson-Larsén, 1995). Dock upprätthålls mannen som norm om flickor uppmuntras 
till att leka på samma sätt som pojkar i syfte att uppnå de egenskaper som tillskrivs männen. Skulle 
barn uppmuntras till samma lek för att pojkarna skulle uppnå de egenskaper som anses kvinnliga 
skulle rollerna vara ombytta med kvinnan som norm. Att barn uppmuntras till att leka och idrotta på 
olika sätt blir tydlig i de intervjuade flickornas beskrivning av att pojkarna spenderar sin fritid med 
fotbollen medan flickorna till stor del socialiserar på raster och på fritiden. Att flickor inte antas besitta 
samma intresse för idrott som pojkar (Eccles, Jacobs & Harold, 1990; Eliasson, 2001; Fredricks & 
Eccles, 2005; Unogård, 2011) kan vara en förklaring till att pojkarna uppmuntras till att idrotta i större 
utsträckning än vad flickorna gör. Hade föräldrar, dagis, skolan och samhället i stort behandlat idrott 
som ett icke könsstyrt intresse hade kanske flickornas val av fritidsaktivitet sett annorlunda ut. 

Flickorna i min studie nämner orättvisan inom ishockeyn där det är olika regler för herrar och damer, 
regler som tydligt särskiljer på män och kvinnor (Gilenstam, 2009: Gilenstam, Karp & Henriksson-
Larsén, 2008). Detta anser jag bör ifrågasättas eftersom kvinnor möter kvinnor vilket skapar ett lika 
jämlikt motstånd som när männen möter männen. Att damishockeyn innehar ”mjukare” regler 
jämfört med herrishockeyn kan tolkas som att kvinnor är skörare och inte skulle klara av tacklingar av 
jämnstora motståndare. Dock anser jag att strävan efter damishockeyns tacklingsrätt bör ifrågasättas 
utifrån problematiseringen av mannen som norm. Genom att skapa samma regler för damishockeyn 
som det är för herrishockeyn lyfts herrishockeyn som det rätta och eftersträvansvärda och därmed 
upprätthålls synen på mannen som norm. Då ishockeyn är en idrott med hög skaderisk och där 
allvarliga hjärnskakningar är vanliga skulle ishockeyn som idrott vinna på att använda sig av 
damishockeyns regler. Istället för att låta damishockeyn närma sig herrishockeyn anser jag att 
herrishockeyn borde närma sig damishockeyn i syfte att minimera skadorna bland spelarna och öka 
jämställdheten.  
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Jag anser att barn borde uppmuntras, behandlas och bemötas utifrån varje enskild individ och dess 
personlighet. För att uppnå jämställdhet räcker det inte med att uppmuntra barn till samma lek om 
mannen upprätthålls som norm. Svaret på jämställdhet inom idrottskontexten är inte att forma flickor 
och kvinnor utefter den rådande manliga normen utan genom att omvärdera de eftersträvansvärda 
idrottsliga egenskaperna. Jämställdhet nås genom synen på idrotten som könsneutral.  

 

Upplevda skillnader mellan könen 

 

Männens egenskaper värderas högre  

De intervjuade flickorna och pojkarna anser att det finns större och mindre skillnader könen emellan 
när det kommer till fotbollsspelandet. Barnen är relativt överens om hur flickor och damer generellt 
sett spelar fotboll och hur herrar och pojkar generellt sätt spelar fotboll. Bägge könen anser att 
flickornas och damernas fotbollsspel genomsyras av ett gott samarbete i form ett bra passningsspel 
och utan individualistiskt och egoistiskt agerande vilket är något flickorna värderar högst. Barnen 
anser också att pojkarnas och herrarnas fotbollsspel baseras på fysiska förmågor såsom dribbling, 
tricks, skott på mål samt närkamper och tacklingar vilket är något pojkarna värdesätter mest hos en 
fotbollsspelare. Det individualistiska och egoistiska spelandet anses också ta större plats i pojkarnas 
och herrarnas spel där samarbetet inte värderas lika högt som hos flickorna och damerna. Flickornas 
och pojkarnas fotbollsspelande ter sig olika och bägge könen anser att pojkarna, och framförallt 
herrarna, är bättre på fotboll. Pojkarnas och flickornas uppfattning om att pojkarna och herrarna är 
bättre på fotboll kan betraktas utifrån genus då de stereotypt manliga egenskaperna som kopplas ihop 
med att vara en bra fotbollsspelare är socialt konstruerade utifrån kön, det vill säga genus. Hade 
egenskaper som passningsspel och samarbete ansetts vara de viktigaste egenskaperna för en 
fotbollsspelare hade troligen flickor och damer ansetts bättre på fotboll. Värderingen ligger därmed i 
sociala könskonstruktioner (Connell, 2009), genus, där vi människor tillskrivit fotbollen olika 
eftersträvansvärda egenskaper. De eftersträvansvärda egenskaperna baseras på genussystemet och 
tvåkönsmodellen, där mannen är norm och där mannens egenskaper som är baserade på kön värderas 
högre än kvinnans vilket i sin tur formar genus (Hirdman, 2001; Larsson & Fagrell, 2010). Även 
föräldrar till idrottsaktiva barn gör skillnad på könen när det kommer till idrott där de anser att 
intresset, idrottsutövandet och träningsfokus skiljer könen åt, vilket i sin tur genererar olika 
förväntningar på barnen baserat på kön (Dorsch, Smith & McDonough, 2009; Eccles, Jacobs & 
Harold, 1990; Eliasson, 2001; Fredricks & Eccles, 2005; Unogård, 2011).   

De eftersträvansvärda egenskaper hos en fotbollsspelare kan betraktas som en reproduktion av genus, 
vilket resulterar i flickornas tvetydiga svar på frågan om vilka som är önskvärda egenskaper hos en 
fotbollsspelare (Coakley & Pike, 2009). Motstridighetskänslorna hos flickorna kan vara ett resultat av 
jämställdhetsutvecklingen i samhället och den omoderna idrotten vars värderingar tycks baseras på 
tvåkönsmodellen (Larsson & Fagrell, 2010). Att det är de manliga egenskaperna som är mest 
eftersträvansvärda enligt barnen kan också förklaras genom gender-bending, som innebär att utmana 
de förväntade könsrollerna och hur talet kring dessa könsroller skapar normer (Birke, 2000). Talet har 
stor betydelse för hur könsrollerna ska värderas. Cole och Stewart (2001) menar att beroende på vilken 
egenskap som lyfts fram som det mest värdefulla så kommer motsatsen förlora sitt värde. Skulle det 
talas om ett gott samarbete och ett genialt passningsspel, de egenskaper som barnen uppgett tillhör 
det kvinnliga könet, som de eftersträvansvärda egenskaperna inom fotboll skulle mannens egenskaper 
automatiskt bli mindre värda eller värdelösa. Genom uppfattningen om de egenskaper som tillskrivs 
mannen som de eftersträvansvärda inom fotbollen förminskas de egenskaper som tillskrivs kvinnan. 
Cole och Stewarts exempel på hur mäns bristfälliga synegenskaper kompenseras genom att säga att det 
är normalt för män att vara färgblinda istället för att lyfta kvinnors överlägsna egenskap i form av 
extraordinär färgkänslighet, vilket förstärker mannen som norm och därmed förminskar kvinnan. 
Genom att utmana könsrollerna genom gender-bending skulle kvinnans syn betraktas som det 
normala och eftersträvansvärda. Om damfotbollsspelare antas vara duktiga på passningsspel medan 
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herrfotbollsspelare antas vara duktiga på att springa snabbt skulle damfotbollen verka som norm om 
passningsspel var den egenskap som värderades högst.  

 

Komplexiteten att vara kvinna och samtidigt idrottare 

De tillskrivna idrottsliga egenskaperna, som fysisk styrka, kondition och snabbhet, har alltid varit 
eftersträvansvärda egenskaper för män men inte för kvinnor för vilka dessa egenskaper betraktats som 
manhaftiga (Andreasson, 2007; Tredway, 2013). Kvinnliga idrottare har under lång tid fått brottas 
med valet mellan egenskaperna som definierar en idrottskropp eller egenskaperna som definierar en 
stereotyp kvinnokropp, det vill säga valet mellan att vara idrottare eller att vara kvinna (Andreasson, 
2007; Coakley & Pike, 2009; Gilenstam, Karp & Henriksson-Larsén, 2008). De intervjuade flickorna i 
min studie visar dock inga tecken på dessa motstridiga känslor. Varken flickorna eller pojkarna verkar 
lägga någon värdering i kroppens utseende när vi kommer in på det ämnet under intervjuerna. Barnen 
anser att det inte spelar någon roll hur man ser ut och att en önskvärd kropp som fotbollsspelare, 
oavsett kön, är en ”lagom” muskulös kropp. Då mitt intryck var att barnen inte lade någon värdering 
kring detta eller verkade fundera över det valde jag att lämna ämnet då jag inte ville att intervjuerna 
skulle medföra tankar och funderingar kring vad som kan vara ett känsligt ämne.    

De intervjuade barnen i denna studie anser att skillnaden mellan pojkarna på plan och utanför plan 
inte är särskilt stor men att flickornas beteende skiljer sig lite beroende på om de har fotbollsskorna på 
sig eller inte. Både flickorna och pojkarna anser att flickorna blir lite hårdare och tuffare på plan vilket 
kan leda till bråk, medan de utanför planen är mjukare och lugnare. Intervjupersonerna i Andreassons 
(2007), Gilenstams, Karps och Henriksson-Larséns (2008) och Strandbus och Hegnas (2006) studier 
upplever också att de förändras när de går in på plan. Intervjupersonerna i Strandbus och Hegnas 
(2006) studie anser inte att basket är genus- eller könsstyrt men de menar att fotboll är en idrott 
tillskriven männen då fotboll är tuffare, hårdare, innehåller mer närkamper och att man kan bli 
smutsig. De intervjuade flickorna i min studie anser att de antar manliga egenskaper i större 
utsträckning, att de blir mer ”pojkaktiga”, när de spelar fotboll. Min tolkning är att det är de manliga 
egenskaperna och beteendena som eftersträvas inom lagidrotten varför flickorna i min studie, likt 
flickor och kvinnor i andra studier, antar dessa egenskaper och beteenden i syfte att eftersträva 
normen. Då mannen har en högre status inom fotbollen verkar det vara viktigt för flickorna att 
efterlikna mannen i syfte att anses vara duktiga fotbollsspelare.  Andreassons (2007) fotbollstjejer och 
Gilenstams, Karps och Henriksson-Larséns (2008) ishockeytjejer skiljer sig själva från icke 
idrottstjejer genom att tillskriva icke idrottstjejer stereotypa feminina egenskaper medan de beskriver 
sig själva med stereotypt manliga egenskaper. Särskiljandet beskrivs som förminskande och 
förlöjligande av de icke idrottande tjejerna och ishockeytjejerna tycks särskilja sig i positiv mening, 
som att det är bra att vara icke feminin. Detta visar på att uppfattningen om vad som är manligt och 
kvinnligt är central hos idrottsutövarna och verkar som en reproducering av genus och en bromskloss i 
jämställdhetsutvecklingen. Reproduceringen av genus sker alltså på samtliga plan, medvetet och 
framförallt omedvetet, bland allt från idrottsutövarna och föräldrar till tränare och 
ledningsmedlemmar. Dock verkar flickorna i min studie inte skilja sig själva från icke idrottande tjejer 
förutom då de befinner sig på fotbollsarenan vilket eventuellt kan handla om en åldersfråga. 
Förändringen som sker då flickan eller kvinnan intar idrottsarenan ger mig en känsla av att kvinnan 
lånar fotbollskläderna, fotbollsskorna och fotbollsplanen och låtsas att hon är en fotbollsspelare, likt 
ett barn som klär ut sig till en roll och antar specifika egenskaper för att göra leken mer trovärdig.  

 

Möjligheterna inom fotbollen skiljer könen åt 

 
Framtiden inom idrotten baseras på kön 

De intervjuade barnen vittnar om att det är vanligare bland flickor att sluta med fotbollen lägre ner i 
åldrarna än bland pojkar. De förklarar detta med att möjligheterna för flickorna att spela på junior- 
och seniornivå är mindre än vad det är för pojkarna då det finns färre damlag och färre proffsligor för 
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damer. Detta kan förklaras genom att flickor och pojkar uppmuntras till olika lekar och idrotter 
(Barnett, 2008; Denault & Poulin, 2009; Henriksson-Larsén, 1995; Larsson, 2009; Molinuevo et al, 
2010) och flickor och kvinnor förväntas inte besitta samma idrottsintresse som pojkar och män 
(Eccles, Jacobs & Harold, 1990; Eliasson, 2001; Fredricks & Eccles, 2005; Unogård, 2011). Denna 
slutsats anser jag är en stor del i ojämställdheten som råder inom den idrottsliga kontexten. Intresset 
för idrott är inte biologiskt eller genetiskt utan historiskt och socialt konstruerat (Andreasson, 2007; 
Bandya, Gorib & Jinxiac, 2012) vilket därmed gör kön irrelevant. Att det finns färre möjligheter för 
flickor och kvinnor att utöva sin idrott och sämre möjligheter att utvecklas och elitsatsa inom sin idrott 
(Coakley & Pike, 2009) anser jag vara mer troliga förklaringar till denna problematik. Liksom 
underrepresentationen av kvinnliga idrottsstjärnor som besitter samma medieintresse, 
sponsorkontrakt och idolstatus som manliga elitidrottare. Till skillnad mot ishockeytjejerna i 
Gilenstams, Karps och Henriksson-Larséns (2008) studie som upplevde stora könsskillnader gällande 
istider, pengar och deltagande såg intervjudeltagarna i min studie ingen större skillnad könen emellan 
i deras ålder när det kom till träningstider, matchtider eller tränare. Dock noterade både flickorna och 
pojkarna skillnaderna mellan könen i äldre lag. Att kvinnor inte har samma chanser som män inom 
idrotten vilket kan förklara varför flickor inte har lika storslagna drömmar om framtiden inom idrotten 
som pojkar tycks ha. Jag får uppfattningen att flickorna i min studie inte känner att det är någon idé 
att ens drömma eftersom chansen att bli proffs och kunna leva på sin idrott är nästintill omöjlig.  
Underrepresentationen av kvinnliga fotbollsidoler, ärofyllda fotbollsligor och respekterade 
fotbollsklubbar, avsaknaden av ett damlag i den egna föreningen samt föräldrarnas syn på flickors 
motiv att idrotta, bekräftar flickornas upplevelse om hur liten chansen att bli elitfotbollsspelare är. Jag 
tror att de få och (i jämförelse med de manliga) osynliga kvinnliga fotbollsförebilder, som ett resultat 
av ojämställdheten inom elitfotbollen, kan betraktas som en förklaring till att färre flickor börjar med 
fotboll och att fler hoppar av i ung ålder. Kanske upplever de fotbollen som hopplös då framtiden som 
fotbollstjej inte framställs som lika ljus som den tycks vara för pojkarna.  

 

Drömmen om en framtid med kvinnors namn på fotbollströjorna 

Barnens drömmar kan betraktas som återspegling av idrottens brist på jämställdhet mellan könen 
(Coakley & Pike, 2009). De intervjuade pojkarnas drömmar är fyllda av hopp, glädje och 
självförtroende där proffsfotbollsspelare i en klubb med hög status är det enda alternativet. Flickornas 
drömmar innehåller flera alternativ eftersom proffsfotbollsspelare inte betraktas som ett uppnåeligt 
mål. Både flickorna och pojkarna beskriver verkligheten där statusen, äran, pengarna, kändisskapet 
och möjligheterna inom fotbollen tillhör männen. De upplever att det är männen som visas på tv, som 
det skrivs om i tidningar och vars namn står på fotbollströjorna i affärerna, och både flickorna och 
pojkarna uppger namn på manliga fotbollsspelare på frågan om vem som är världens bästa 
fotbollsspelare. Att fotbollströjor pryds med manliga namn i större utsträckning än kvinnliga namn 
kan betraktas som en reproducering av genus och som ett exempel av den ständiga produceringen av 
genus (Connell, 2009; Larsson, 2001; Larsson & Fagrell, 2010). På samma sätt som ordet ”läkare” ofta 
tillskrivs det manliga könet och ”sjuksköterska” det kvinnliga kan det oftast uteslutande manliga 
efternamnet på fotbollströjan bidra till att ordet ”fotbollsspelare” uppfattas som manligt (Hirdman, 
2001). Chansen att bli fotbollsproffs må vara orealistisk även för pojkarna, men betydligt mer realistisk 
för dem än för flickorna då damfotboll värderas lägre än herrfotboll i allt från pengar till status. Trots 
att de intervjuade flickorna knappt har kommit in i tonåren är de väl medvetna om förutsättningarna 
som råder för kvinniga elitfotbollsspelare i Sverige, där extrajobb vid sidan krävs för att klara sig 
ekonomiskt. De beskriver hopplösheten de känner över att bara se mäns namn på fotbollströjorna i 
affärerna. Detta ser jag som en av förklaringarna till varför färre flickor börjar och fler flickor hoppar 
av; det finns inga framtidsutsikter. En av de intervjuade flickorna säger att drömmen består av att få 
fortsätta spela, inte för att bli proffs utan av kärleken till fotbollen, för att ha kul. Pojkarna drömmer 
om kontrakt med proffsklubbar medan flickorna drömmer om att få fortsätta spela som vuxna.   
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Modernisera idrottskontexten och förändra framtiden 

Så länge mannen betraktas som normen inom idrotten och det är hans egenskaper som värderas tror 
jag att flickornas drömmar alltid kommer att skilja sig från pojkarnas. För att flickorna ska kunna ha 
samma storslagna drömmar, fler flickor ska vilja börja med fotboll och färre ska vilja sluta, anser jag 
att möjligheterna för proffsfotbollsspelare måste bli desamma för män och kvinnor. För att skapa 
jämställda möjligheter krävs lika förutsättningar för könen vilket måste skapas på samtliga plan inom 
den idrottsliga kontexten, men även inom alla andra kontexter i samhället såsom hem, dagis och skola, 
media och näringsliv. Jag anser att fotbollens eftersträvansvärda egenskaper måste omvärderas och 
baseras på män och kvinnor som jämlikar. Kvinnor kommer alltid förlora i sin strävan att vara som 
män, på samma sätt som män alltid kommer att förlora i sin strävan att vara som kvinnor, varför 
synen på kön måste omvärderas och stereotypa könstillhörande egenskaper suddas ut. Istället för att 
betrakta saker och ting utifrån kön, som manligt eller kvinnligt, tycker jag att vi borde betrakta det vi 
ser och hör för vad det är, utan en tillskriven könstillhörighet. Detta tror jag skulle kunna förändra och 
modernisera idrotten och bidra till en ökad jämställdhet, med samma förutsättningar för storslagna 
drömmar oavsett kön.  

Strandbu och Hegna (2006) uppmärksammar också problematiken kring ojämställdheten mellan 
könen inom idrotten. Dock anser Strandbu och Hegna att bilden av att kvinnan inte hör hemma inom 
idrotten är omodern och inaktuell. Mina intervjuresultat baserade på fotbollsspelande flickor och 
pojkar anser jag motsäger Strandbus och Hegnas uttalande. Min studie visar på att även om flickor och 
kvinnor tillåts idrotta finns det många tecken som tyder på att de inte anses höra hemma inom 
idrottskontexten.  Dock anser Strandbu och Hegna att den största problematiken är strukturella 
förutsättningar, ekonomisk ersättning och medias intresse som skiljer sig mellan könen, vilket är en 
åsikt jag delar. De intervjuade barnen i min studie lyfter också detta som ett exempel på att 
herrfotbollen är större än damfotbollen och som gör att flickorna inte anser att fotbollsproffsdrömmen 
är orealistisk för dem.  

 

Idrott med tillskrivet kön och sexualitet 

 

De stereotypa könsrollsegenskaperna kategoriserar idrotten 

De intervjuade flickorna och pojkarna anser att vissa idrotter är mer för flickor och kvinnor och att 
andra idrotter är mer för pojkar och män vilket tidigare forskning visar vara vanligt förekommande 
(Arnegård, 2006; Bäckström, 2005; Larsson, Redelius & Fagrell, 2007). Vad som identifierar en idrott 
som manlig eller kvinnlig enligt barnen beror på vilket kön som är överrepresenterat bland utövarna, 
samt vilka egenskaper som eftersträvas inom idrotten. Barnen anser att dans, konståkning och ridning 
är idrotter som passar det kvinnliga könet då de innehåller mjuka rörelser, medan ishockey, 
kampsport och amerikansk fotboll är mer lämpade för pojkar och män då det är hårda och tuffa 
idrotter. Genus reproduceras genom valet av idrott och underhåller de sociala könskonstruktioner vi 
byggt upp, vilket gör glappet mellan de två könen större och ökar ojämställdheten dem emellan. Vilken 
idrott som anses vara kvinnlig eller manlig styrs av genusregimer som i sin tur styrs av 
genusordningen (Connell, 2009; Larsson, Redelius & Fagrell, 2007). Det handlar om hur 
könstillhörigheten bestämmer hur saker och ting ska vara, exempelvis vilken idrott pojkar respektive 
flickor ska utöva för att stämma in i detta mönster. Barn växer upp i tron att de måste välja idrott 
utifrån sitt kön vilket tvingar in dem i stereotypa könsroller. Jag anser att detta kan leda till att barnen 
inte kan utöva den idrott de själva vill och att de genom idrotten placeras in i det fack där de förväntas 
vara. Upplevelsen hos barnen som hellre skulle vilja vara i ett annat fack kan bli att de känner att de 
är/gör något fel samt att de inte uppfyller förväntningarna. Barn som vill syssla med idrotter 
tillskrivna det motsatta könet kanske väljer bort en idrott av rädsla för att få deras kön eller sexualitet 
ifrågasatt.   
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En duktig idrottstjej måste vara lesbisk  

Sexualitet tycks vara av stor vikt inom idrotten där heterosexualiteten är norm. Kvinnor som utövar en 
idrott tillskriven det manliga könet tenderar att bli betraktad som homosexuell (Andreasson, 2007; 
Eng, 2008; Gilenstam, Karp & Henriksson-Larsén, 2008; Tredway, 2013; Waldron, 2015; Zipp, 2011) 
vilket intervjuerna med barnen i min studie bekräftar. Den lesbiska myten (Waldron, 2015) som 
baseras på den historiska uppfattningen om att kvinnorna är manhaftiga eftersom de spelar fotboll och 
då måste vara homosexuella (Andreasson, 2007; Eng, 2003; Zipp, 2011) delas dock inte av barnen. 
Detta kan bero på deras unga ålder likväl som att det kan betraktas som ett steg framåt i 
jämställdhetsutvecklingen. Fotbollstjejerna i Andreassons (2007) studie uppger att en uppfattning 
som finns är att ju duktigare en kvinnlig fotbollsspelare är desto troligare är det att hon är lesbisk. 
Detta kan förklaras utifrån uppfattningen om mannen som norm där kvinnan, genom sin idrott, 
närmar sig mannen. Som duktig på sin idrott har hon närmat sig mannen vilket då kan förklaras 
genom att hon är homosexuell, eftersom uppfattningen tycks vara att homosexuella kvinnor är mer 
manliga än heterosexuella kvinnor. Av rädsla för att könsrollerna ska suddas ut skapas förklaringen 
om den duktiga idrottskvinnan som homosexuell. Ju duktigare kvinnan är desto troligare är det att 
hon är lesbisk. Barnen i min studie är tudelade i frågan om fotbollen är manlig, kvinnlig eller 
könsneutral. Både flickorna och pojkarna anser att fotboll är för bägge könen samtidigt som flera av 
deras andra svar antyder att fotbollen är tillskriven männen. Dock bekräftar barnen att olika idrotter 
tillskrivs olika sexualitetstillhörigheter.  

 

Killen betraktas som bög medan tjejen anses vara cool 

Både de intervjuade flickorna och pojkarna tror att det skulle vara större risk för en kille som utövade 
en, enligt barnen, flickidrott att bli retad än för en flicka som höll på med en idrott tillskriven det 
manliga könet. En pojke som exempelvis dansade balett skulle riskera att bli kallad bög medan en 
flicka som spelade ishockey skulle bli betraktad som modig och häftig. Att pojken troligen skulle bli 
retad medan flickan troligen skulle bli hyllad baserat på sina idrottsval tolkar jag som att det är 
negativt att vara eller bete sig som en tjej.  Jag delar barnens uppfattning om att detta har och göra 
med att mannen betraktas som norm (barnen använde själva detta begrepp). Pojken som dansar balett 
går ifrån normen, det vill säga ifrån det som betraktas som manligt, medan flickan närmar sig normen 
genom att utöva en idrott som anses tuff och hård. En av flickorna upplever detta som förminskande 
och förnedrande mot det kvinnliga könet, att den balettdansande pojken blir retad och får sin sexuella 
läggning ifrågasatt, då hon upplever att pojken blir retad för att han besitter kvinnliga egenskaper.  

Genussystemets och två-könsmodellens teori om att mannen betraktas som normen i samhället 
bekräftar barnens funderingar (Hirdman, 2001; Larsson & Fagrell, 2010). Barnens uppfattning om att 
det är de idrotter som anses manliga som har högst status kan förklaras genom de sociala 
könskonstruktioner som råder i vårt samhälle, vilka ständigt reproduceras genom tal och aktioner 
(Connell, 2009; Larsson, 2001; Larsson & Fagrell, 2010). En pojke som utövar en, för barnen, kvinnlig 
idrott går emot de könskonstruktioner vi skapat. Barnen beskriver balett som en mjuk och försiktig 
idrott och uppfattar dansens rörelser som kvinnliga. Barnen noterar även de kläder som ofta används 
inom balett, tajta kläder och kjolar, vilket de också anser mer kvinnliga än manliga. Hur idrottens 
utförande ser ut, exempelvis om det innehåller mjuka eller hårda rörelser, hur idrottskläderna ser ut 
och vilka egenskaper som eftersträvas anser barnen påverkar om idrotten är kvinnlig eller manlig, 
vilket är en tydlig reproduktion av genus (Coakley & Pike, 2009). Jag tar avstånd ifrån att valet av 
idrott avgör utövarens sexualitet, där en person som utövar en idrott tillskrivet det andra könet 
automatiskt måste vara homosexuell, vilket tycks vara ett vanligt antagande inom idrottskontexten. 
Dock visar Zipps (2011) studie på att det finns ett svagt samband mellan homosexualitet och vissa 
idrotter. Liksom Zipp är min teori kring att vissa idrotter utövas av fler homosexuella än andra har att 
göra med öppenheten, acceptansen, toleransen och den icke rådande heteronormativiteten som råder 
inom dessa idrotter snarare än ett faktiskt intresse.  
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Den nya generationen besitter förutsättningarna att förändra 

Homofobin är starkt närvarande inom idrottskontexten (Coakley & Pike, 2009; Eng, 2008; Zipp, 
2011). Att det är negativt att vara homosexuell får jag bekräftat då jag hör hur synonymer för 
homosexualitet används som slagord på idrottsläktaren, då jag läser om idrottsutövare som förlorar 
sponsorkontrakt på grund av sin homosexuella läggning och då fördomar kring kön, sexualitet och 
idrott synliggörs på skolor, arbetsplatser och på parmiddagar. Dock tycks inte barnen i min studie 
lägga någon större värdering i vem som kan utöva vilken idrott och varför. De förmedlar bilden av att 
killar bör utöva vissa idrotter medan tjejer bör utöva andra men de uttrycker själva att de tycker att det 
är fel. De anser att alla människor borde få utöva vilken idrott de vill, oavsett kön och oavsett 
sexualitet. Kanske innebär detta att världen håller på att förändras och att jämställdhetsutvecklingen 
går åt rätt håll. Förhoppningsvis kommer barnen inte påverkas av förminskande, förtryckande och 
exkluderande normer, kanske kommer de svara likadant som vuxna.  

Homosocialiteten inom lagidrotten som beskrivs som närvarande av Fundberg (2003) och Eng (2008) 
blev inte tydlig i min studie då inga observationer gjordes. De intervjuade barnen nappade inte på de 
frågor som var ämnade att leda till detta ämne varför homosocialitet aldrig diskuterades ingående.  

 

Orden väger tyngre än bly och skjuter hål på jämställdheten  

Genom talet visar vi vad som är önskvärt och vad som inte är önskvärt. Ord som ”kärring” och ”bög”, 
ord som ligger närmare kvinnan än mannen, används som skällsord och beskriver vad som inte är 
eftersträvansvärt inom fotbollen (Fundberg, 2003) vilket bekräftas av barnen i min studie. 
Homosexualitet uttrycks som någonting negativt vilket tyder på att det är den heteronormativa synen 
på sexualitet som fortfarande till stor del präglar barnen likväl som samhället (Eng, 2008; Fundberg, 
2003; Waldron, 2015; Zipp, 2011). Heteronormativiteten är tydlig i Fundbergs (2003) studie där han 
beskriver hur de fotbollsspelande pojkarna skapar värderingar genom tal och jargong. Pojkarna knyter 
band genom skämt som ofta baseras på sexualitet där heterosexualiteten betraktas som normen och 
homosexualiteten som det ”onormala”. Pojkarna i Fundbergs studie visar inga tecken på att vilja inta 
den stereotypa könsroll de skapar genom sitt tal i sitt beteende eller agerande men reproducerar den 
ständigt genom jargong, skämt och språk. Inte heller de intervjuade barnen i min studie visar några 
tecken på att vilja inta stereotypa könsroller utan uppger att de själva inte bidrar till denna typ av 
reproducering av genus. Dock framkommer det under några av intervjuerna med pojkarna att de till 
viss del medverkar till att upprätthålla rådande normer kring kön och sexualitet, till exempel genom 
att säga att personen i fråga skulle ”skratta ihjäl sig” om en kille sa att han dansade balett, viket går i 
linje med Fundbergs teori om skillnaden att prata om och med. Kränkande ord som exempelvis ”bög” 
och ”kärring” som fotbollspojkarna i Fundbergs studie använde flitigt lyste med sin frånvaro förutom 
då barnen skulle ge exempel på kränkande ord som används inom fotbollen. Barnen i min studie 
uppger att de själva inte använder dessa ord men hur de pratar utanför intervjusituationen, på 
fotbollsplanen, i omklädningsrummet eller i skolan, är oklart.   

 

Att göra någonting som en tjej är lika med att göra någonting dåligt  

De intervjuade flickorna och pojkarna har hört uttryck som värderar det kvinnliga könet lägre än det 
manliga. Uttryck som har som innebörd att flickan eller kvinnan är sämre än pojken eller mannen 
definierar mannen som norm. Barnen uppfattar uttrycket ”du kastar/sparkar/slår som en tjej” som 
någonting negativt, något som värderar det kvinnliga könets prestation som lägre än det manliga. 
Dessa uttryck, där flickan eller kvinnan, används som ett mått på hur bra eller dåligt något är kan 
förklaras med genussystemet (Hirdman, 2001) och två-könsmodellen (Larsson & Fagrell, 2010) som 
bygger på antagandet om mannen som norm. Inom många idrotter är en förminskande jargong 
gentemot det kvinnliga könet ständigt närvarande (Andreasson, 2007; Eliasson, 2001; Gilenstam, 
Karp & Henriksson-Larsén, 2008). Kommentarer, skämt och benämningar som reproducerar 
könsrollerna och mannen som norm är ständigt närvarande inom idrottskontexten (Fundberg, 2003). 
Detta är en jargong som jag tror att många upplever så självklar att den sällan tas på allvar och ofta 
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knappt noteras. De intervjuade barnen vittnar om att uttryck som syftar på att kvinnor är sämre 
idrottare används flitigt inom idrottskontexten, både inom föreningsidrotten och inom 
spontanidrotten. Att utföra någonting idrottsligt som en tjej liknas med att utföra någonting fel eller 
dåligt. En av de intervjuade flickorna upplever det ständiga förminskandet av kvinnor som finns inom 
idrotten som att det är förnedrande att vara av flicka eller kvinna. Kast som inom vissa idrotter 
benämns som ”killkast” och ”tjejkast” där tjejkastet är sämre än killkastet (Strandbu & Hegna, 2006) 
förstärker denna uppfattning och verkar som en ständig reproducering av genus och mannen som 
norm. De intervjuade barnen uppger att uttrycket att ”kasta som en tjej” används gentemot båda 
könen i syfte att nedvärdera, förminska och smutskasta, snarare än att beskriva ett kasts egenskaper 
utan värderingar. Jag tror att om ett barn får höra att hen kastar som en tjej uppfattar hen det som att 
kastet inte var dugligt, vilket kan tolkas som att det inte är dugligt att vara tjej. Både flickor och pojkar 
som växer upp med dessa uttryck fostras i uppfattningen att flickor är sämre än pojkar, och att vara 
pojke, och besitta hans egenskaper, är det som eftersträvas. Ett annat ord är ”bög” som används på 
samma sätt inom idrotten vilket kan tolkas som att homosexualitet inte heller är önskvärt eller 
eftersträvansvärt. Jag anser att användandet av ”bög” i detta syfte reproducerar den 
heteronormativitet (Butler, 2006) som finns inom idrotten, men kan även tolkas som ett sätt att 
förminska det kvinnliga könet genom att antyda att homosexualitet frångår det manliga könet och 
närmar sig det kvinnliga könet. Detta gör att användandet av ordet ”bög” i negativ mening 
reproducerar uppfattningen mannen som norm utifrån kön, genus och sexualitet.  

Jag tror att genom att identifiera genus i tal, värderingar och handlingar ökar medvetenheten vilken är 
en förutsättning för förändring. Att könsneutralisera fotbollsegenskaperna och värdera egenskaperna 
utifrån idrotten istället för utifrån mannen anser jag är nödvändigt för en positiv utveckling. Hur vi 
idag talar om fotbollen och hur vi talar på fotbollsarenan bidrar till att upprätthålla mannen som norm 
vilket är roten till ojämställdheten. Genom ett könsneutralt tal ökar chansen för jämställdhet, från 
barnidrotten upp till elitidrotten. Idrotten verkar som en fostrande kontext varför jämställdhetsarbetet 
är lika viktigt där som i skolan.   

 

Sammanfattande diskussion 

Mannen har sedan lång tid tillbaka i historian betraktas som norm i samhällets kontexter, däribland 
inom idrotten (Andreasson, 2007; Bandya, Gorib & Jinxiac, 2012; Coakley & Pike, 2009; Tredway, 
2013) Detta är en norm som de intervjuade barnen i min studie anser fortfarande är aktuell. Både 
flickorna och pojkarna anser att män är bättre än kvinnor på fotboll. Flickorna tycks dock slitas mellan 
denna uppfattning och övertygelsen om att de är bra och bör värderas lika högt som det motsatta 
könet. Flickorna och pojkarnas syn på kön, genus och sexualitet är relativt lika, dock tycks flickorna 
identifiera den problematik som den manliga normen medför för damidrotten i högre grad än vad 
pojkarna gör. Flickorna tycks även besitta en mer öppen attityd gällande kön och sexualitet i relation 
till idrottsval då de tenderar till att se på idrotten på ett mindre heteronormativt sätt jämfört med 
pojkarna. Trots att samhället, med hjälp av jämställdhets- och likabehandlingsarbete, förändrat denna 
syn tycks idrottskontexten ligga efter i denna utveckling då männen prioriteras och lyfts som 
överlägsna kvinnan. Att mannen betraktas som norm inom idrottskontexten tycks vara 
grundproblematiken för en rad orättvisor såsom exempelvis ojämställdheten i möjligheten att delta, 
utvecklas och elitsatsa inom sin idrott samt chansen att leva på sin idrott i form av lön, 
sponsorkontrakt och medieexploatering (Coakley & Pike, 2009; Gilenstam, Karp & Henriksson-
Larsén, 2008). Idrotten som kontext upprätthåller bilden av att män och kvinnor är olika då könen 
varken idrottar eller tävlar tillsammans eller mot varandra (Andreasson, 2007; Gilenstam, Karp & 
Henriksson-Larsén, 2008). Isärhållningen upprätthåller genus (Hirdman, 2001) vilket ifrågasätts av 
de intervjuade barnen såväl som forskare (Eliasson, 2001; Larsson & Johansson, 2012) när det 
kommer till barnidrott då de fysiska skillnaderna könen emellan inte uppkommer förrän i puberteten. 
Flickorna tycks vara de som förlorar mest på isärhållningen då de socialt konstruerade 
uppfattningarna kring olikheterna könen emellan resulterar i olika behandling vilket i sin tur 
genererar olika idrottsprestationer (Henriksson-Larsén, 1995). För att nå jämställdhet inom 
idrottskontexten måste barn betraktas som barn och inte utifrån kön.  
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Mannen som norm tycks även vara grunden i den heteronormativa bild som idrotten representerar där 
andra sexualiteter blir ifrågasatta, förminskade och uteslutna (Larsson, 2001; Larsson & Fagrell; 2010; 
Magnusson och Marecek, 2010; Zipp, 2011). Den manliga normen tillhandahåller även olika idrotter 
olika kön (Andreasson, 2007; Coakley & Pike, 2009; Gilenstam, Karp & Henriksson-Larsén, 2008; 
Strandbu & Hegna, 2006), beroende på de egenskaper som eftersträvas inom idrotten, vilket 
upprätthåller de stereotypa könsrollerna. De stereotypa könsrollerna upprätthåller genusordningen 
(Connell, 2009) och ifrågasätter, förminskar och utesluter människor som antar det motsatta könets 
tillskrivna egenskaper. Resultatet av detta blir att barn tvingas välja idrotter utefter sitt kön snarare än 
utefter intresse. På detta sätt reproduceras genus, tillsammans med bilden av ishockeystjärnan som 
man, fotbollslandslaget som män och ansiktet för Nike fotbollsskor tillhörande en man. Barnen i min 
studie har, trots sin relativt unga ålder, flera exempel som styrker den bild som jag med hjälp av 
forskning målar upp ovan. Skillnaderna könen emellan i möjlighet till utövande och möjlighet att leva 
på sin idrott lyfts av både flickorna och pojkarna. Genom intervjuerna bekräftas bilden av mannen som 
norm och kvinnan som mindre värd. Barnen ifrågasätter normen samtidigt som de producerar och 
reproducerar den. De bekräftar även att olika idrotter tillskrivs olika kön och sexualiteter och att dessa 
uppfattningar är högst närvarande inom idrottskontexten, även om de själva inte verkar hålla med om 
allt till fullo. Barnen tillskriver män tuffa, farliga och våldsamma idrotter såsom ishockey, rugby och 
MMA. Idrotter som anses kvinnliga är lugna, mjuka och vackra idrotter som exempelvis dans och 
konståkning. De anser att alla ska få utöva den idrott de vill oavsett kön eller sexualitet men under 
intervjuernas gång blir det tydligt hur barnen brottas med nytänkande och gamla normer och 
värderingar. Det är okej för en kille att dansa balett samtidigt som de erkänner att de skulle tycka att 
det var lite annorlunda, kanske till och med att skratta år det.  

Genus reproduceras också kontinuerligt genom talet (Connell 2009; Eng, 2008; Eliasson, 2001; 
Fundberg, 2003; Larsson & Fagrell, 2010; Zipp, 2011), både inom föreningsidrotten och inom 
spontanidrotten. En fotbollsspelare som inte gör mål får höra att hen sparkar som en tjej, ett barn som 
inte träffar på idrottslektionens brännboll får höra att hen slår som en flicka och en motionslöpare som 
joggar istället för att springa får höra att hen springer som en tant. Allt i syfte att tydliggöra vad 
personen gör inte är bra, vilket reproducerar bilden av kvinnan som icke hemmahörande på 
idrottsarenan. Den homosexuella, framförallt bögen, är inte heller hemmahörande inom den 
idrottsliga kontexten vilket tydliggörs när ordet bög används som slagord, skällsord eller 
identifierande av någonting dåligt (Eng, 2008; Fundberg, 2003). Detta kan tolkas som att vara bög 
innebär att inte vara manlig nog och därför vara sämre, oönskad och icke välkommen. Användandet av 
ordet bög tolkas inte bara som förminskande av manlighet, utan också som ett ökande av kvinnlighet, 
som att vara bög innebär att personen i fråga är mer kvinna än man. Syftet med att kalla någon bög i 
negativ mening kan tolkas som ett försök att likna bögen vid kvinnan i syfte att förminska, trycka ner 
och såra. Kvinnan, och den homosexuella mannen, blir i idrottens tal någonting som inte eftersträvas, 
önskas eller accepteras. De intervjuade barnen i min studie vittnar om att dessa intryck förekommer.  

 

Slutsatser 

Studien syftade till att undersöka synen på kön, genus och sexualitet i relation till lagidrott hos de 
intervjuade barnen, samt om flickornas och pojkarnas syn skiljer dem åt.  Barnens syn kan betraktas 
som ett upprätthållande av mannen som norm där det som anses kvinnligt och homosexuellt uppfattas 
som oönskat. Barnen beskriver kön som någonting centralt genom identifierandet av de 
eftersträvansvärda fotbollsegenskaperna som manliga. Flickorna beskriver hur de intar andra 
egenskaper, beteenden och attityder då de går på fotbollsplanen, vilket kan tolkas som att flickorna 
förändrar sig i syfte att närma sig den rådande normen. Barnen har tydliga uppfattningar om vad som 
anses vara manligt respektive kvinnligt, uppfattningar de till största del själva tycks dela. Både 
pojkarna och flickorna tycks ha en öppen inställning kring idrott och kön då de anser att alla kan utöva 
den idrott de vill, oavsett könstillhörighet. Dock går detta emot deras relativt fasta syn på vilka 
egenskaper, attribut och idrotter som tillhör vilket kön. Tuffa, hårda och våldsamma idrotter såsom 
ishockey, rugby och MMA tillskrivs männen baserat på de egenskaper som idrotterna kräver. Kvinnor 
ansågs vara mer lämpade för mjuka, vackra och lugna idrotter såsom exempelvis dans och 
konståkning. Slutsatsen jag drar kring detta är att de stereotypa könsrollerna är centrala hos barnen 
men att de, mer eller mindre medvetet, ifrågasätter dem.  
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Barnen tycks värdera kön utifrån ett historiskt perspektiv där mannen är norm. Barnen betraktar kön 
utifrån fysiskt kön och noterar, och värderar, skillnaderna könen emellan. Både flickorna och pojkarna 
anser att män är bättre fotbollsspelare baserat på de eftersträvansvärda egenskaperna som önskas 
inom fotbollen. Barnen reproducerar en biologisk, anatomisk och fysiologisk syn på könen där 
männen med sin fysik vinner över kvinnan. Värderingen som görs av kön reproduceras även genom 
genus där de olika könen tillskrivs olikheter baserat på stereotypa könsroller. Männens förväntade 
egenskaper, beteenden och prestationer värderas högre än kvinnans och genom att särskilja på könen 
stärks dessa skillnader. Barnen värderar även sexualitet där heterosexualitet anses vara det ”normala”. 
Det är tydligt vad som anses vara heterosexuellt och vad som anses vara homosexuellt utifrån ett 
heteronormativt synsätt. De uppger att vissa idrotter har en homosexuell stämpel beroende på 
utövarens kön, exempelvis om en pojke sysslar med en idrott som anses vara kvinnlig. Dock tror de 
inte att en flicka som sysslar med en idrott som anses vara manlig skulle antas vara homosexuell utan 
betraktas som häftig då hon genom sin idrott närmar sig normen. Jag upplever en motstridighet hos 
barnen under intervjuerna där de tycks slitas mellan olika värderingar och normer. Barnen tycks dela 
värderingen om den heterosexuella mannen som norm samtidigt som de flesta av dem verkar anse att 
alla människor är lika mycket värda oavsett kön och sexualitet.   

För att skapa samma förutsättningar för att människor, oavsett kön eller sexualitet, ska få samma 
möjligheter inom idrotten måste det jämställdhets- och likabehandlingsarbete som utförs i stora delar 
av samhället även appliceras inom idrotten. Uppfattningen och reproduceringen av mannen som 
norm, tillsammans med de socialt konstruerande könsrollerna som råder inom idrotten, är det 
viktigaste att arbeta med och förändra. Idrotten kommer inte bli jämställd förrän män och kvinnor 
betraktas och behandlas som likvärdiga. Så länge mannen betraktas som norm kommer alltså 
jämställdheten lysa med sin frånvaro. Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet måste ske på 
samtliga plan och nivåer inom idrottskontexten. Föräldrar måste förändra sina könsstereotypa 
föreställningar om barns idrottsintresse och uppmuntra, behandla och tala till och om barn på ett 
könsneutralt sätt. Idrottsföreningar måste ge barn och ungdomar samma chanser till deltagande, 
utövande, utveckling och satsning, i form av exempelvis tränings- och matchtider, kompetenta tränare 
och ekonomiskt stöd. Idrottsföreningarna måste även utföra ett ihärdigt och kontinuerligt 
jämställdhetsarbete i form av utbildningar och kurser för tränare och andra deltagande vuxna i att 
bemöta, behandla och lyfta barnen lika oavsett kön. Idrottsföreningarna måste även aktivt arbeta med 
att tvätta bort den nedvärderande jargong och det förminskande tal som reproducerar genus och 
trycker ner det kvinnliga könet. Idrottskontexten måste också förändras på strukturell och 
organisatorisk nivå i form av jämställdhet på tränartjänster, ledningstjänster och andra 
idrottsorganisationstjänster. Elitidrotten måste omvärderas där kvinnliga idrottare och damlag ska ha 
samma ekonomiska möjligheter som manliga idrottare och herrlag. Detta gäller allt från 
innebandyklubbor till ersättning. Media måste inse sin roll i den ojämställda idrotten, där framförallt 
män lyfts och hyllas, och ta sitt ansvar. Genom att ge damidrotten lika mycket plats i tv, i tidningar, i 
reklam och på internet skapas en jämställdhet som i sin tur kan bidra till ökad jämställdhet i 
idrottsdeltagande. Genom att göra både män och kvinnor, inom samtliga idrotter, till idrottsstjärnor 
skapas idoler som barnen kan relatera till, vilket i sin tur kan bibehålla och öka intresset för idrotten. 
Idrotten är en fantastisk kontext som innehåller fostran, samarbete och disciplin, men även 
självförtroende, glädje och hopp om en lyckad framtid. Idrottskontexten måste moderniseras och 
utvecklas i takt med samhällets andra kontexter gällande jämställdhet för att uppnå en rättvis 
plattform för alla människor, avsett kön och sexualitet.  

 

Metod- och teoridiskussion  

Jag valde att utföra fokusgruppsintervjuer för att på bästa sätt besvara mitt syfte. I efterhand tror jag 
att studiens kvalitet hade höjts om dessa intervjuer hade kompletterats med observationer. Dock föll 
intervjuer och observationer inte inom tidsramen för uppsatsen varför detta ändå inte hade varit ett 
alternativ för denna studie. Fokusgruppintervjuerna gick bra och tillvägagångssättet upplevde jag som 
lämpligt utifrån syftet. Jag upplever inte att jag mötte några större svårigheter under själva 
intervjuerna, varken under planeringen eller under genomförandet. Några av barnen dök inte upp 
trots att de tackat ja varför några av grupperna blev lite mindre. Dock upplevde jag det som positivt 
med mindre grupper varför jag i efterhand till viss del ifrågasatte min gruppsammansättning. I några 
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av grupperna var det ett barn som knappt sade något vilket jag upplevde som ett mindre hinder. Jag 
försökte med hjälp av enkla riktade frågor involvera personen i fråga men med en av dem ville jag inte 
pusha av rädsla att göra hen obekväm.  

De svårigheter jag upplever att jag stött på har varit att undersöka det aktuella forskningsfältet. Jag 
spenderade mycket tid på att söka efter artiklar och avhandlingar och fick vid flera tillfällen göra om 
sökningarna. Jag hittade mycket forskning kring relaterade ämnen som jag har kunnat nyttja i 
uppsatsen men jag upplevde det svårt att hitta forskning med liknande syfte som det jag hade. Det 
mesta av den forskning jag hittade berörde mitt syfte men baserades på vuxna eller så baserades den 
på barn men med andra frågeställningar. Jag tog även hjälp av min examinator samt andra sakkunniga 
i sökandet av relevant litteratur. Teorin upplevde jag dock relativt lättarbetat då jag hittade många 
användbara teorier. Jag upplever också att resultatet av intervjuerna har varit lätt att koppla till de 
utvalda teorierna. Metoddelen var svår då jag hade svårt att hitta lämplig metodlitteratur och då jag 
kände mig osäker kring hur denna skulle skrivas. Även här tog jag hjälp av sakkunniga i min närhet. 
Feedbacken jag fick av min examinator har varit till stor hjälp vilken jag har kunnat använda som mall 
i flera av uppsatsens delar. Om jag hade haft möjligheten att göra studien igen hade jag utfört 
intervjuerna i mindre fokusgrupper, utfört observationer om det hade varit möjligt rent tidsmässigt 
samt utfört litteratursökningen på det sätt jag gjorde efter att jag fått underkänt på 
forskningsfältspresentationen.  

 

Studiens bidrag 

Jag hoppas på att denna studie bidrar till den idrottspedagogiska forskningen med en förhoppning om 
att studien resulterar i en ökad kunskap i jämställdhetsfrågor inom idrotten. Jag anser att studiens 
resultat bidrar till kunskap kring barns uppfattningar, erfarenheter och åsikter gällande kön, genus 
och sexualitet inom idrotten. Genom intervjuerna fick jag en tydlig bild av barns syn på kön, genus och 
sexualitet, samt den syn de ansåg att omgivningen har, och hur dessa uppfattningar påverkade dem i 
relation till sitt idrottsutövande. Jag anser att studien har fyllt några av de luckor som jag upplever 
finns på det aktuella forskningsfältet. En av dessa luckor är hur medvetna barn i början av puberteten 
är kring kön, genus och sexualitet då jag upplever att forskningsfältet brister på denna punkt. Både 
Andreassons (2007) och Gilenstams, Karps och Henriksson-Larséns (2008) studier gjorda på 
idrottskvinnor vittnar om de motstridiga känslor som finns gällande att vara kvinna och samtidigt 
idrottare. Min studie berör samma problematik men visar på hur långt ner i åldrarna dessa känslor är 
närvarande. En annan lucka jag upplever att min studie fyllt är den brist jag upplevt gällande aktuell 
forskning inom detta ämne då de studier jag hittat som berör liknande syfte och frågeställningar 
numera har några år på nacken.  

Den forskning jag tagit till mig under denna uppsatsprocess målar upp en bild av idrotten som en 
heteronormativ manscentrerad arena vilket min studie till viss del styrker. Dock visar min studie på att 
denna bild kan vara på väg att förändras i och med intervjudeltagarnas tankar och åsikter. Jag finner 
det av stort intresse att undersöka barn då jag tycker att deras syn är av störst vikt ur ett 
samhällsperspektiv. Barnen är samhällets framtid och det är hos dem förutsättningar för förändring 
ligger varför jag anser att min studie och fortsatt forskning är av relevans utifrån både vetenskapliga 
och samhälleliga aspekter. Jag tror att samhället och idrottskontexten har stor nytta av resultatet i min 
studie då kunskap om barns uppfattningar och erfarenheter kring kön, genus och sexualitet i relation 
till idrott är en förutsättning för en ökad jämställdhet. Min förhoppning är att vetskapen om att 
idrottsutövande barn i Sverige, som ofta beskrivs som ett av världens mest jämställda länder, aktivt 
producerar och reproducerar en norm som förminskar och utesluter. Jag menar att denna kunskap 
kan bidra till ett förändringsarbete i syfte att öka jämställdheten inom den idrottsliga kontexten. Min 
studie lyfter även etiska aspekter kring kön och sexualitet där idrottskontexten begränsar människor 
som inte uppfyller den heterosexuella manliga normen när det kommer till möjlighet till 
idrottsdeltagande, möjlighet att kunna leva på sin idrott och möjlighet att få utöva en idrott utan att 
riskera att bli ifrågasatt, kränkt eller utesluten.  
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Vidare forskning  

För att stärka de resultat som denna studie åstadkommit krävs ett flertal liknande studier, gärna på 
olika geografiska platser och på deltagare som sysslar med olika idrotter, då denna studie enbart är 
utförd på två lag, i en förening och i en stad. Dock är min slutsats, baserad på intervjupersonerna, att 
idrottskontexten än idag är ojämställd och framförallt missgynnande för flickor och kvinnor, men även 
för samhället i stort. Jag rekommenderar vidare forskning inom idrottspedagogik och relaterade 
ämnen för att lyfta den problematik som finns i syfte att öka jämställdheten inom idrotten. Jag 
efterfrågar fler intervju- och observationsstudier då jag tror att observationer som komplement till 
intervjuer är det mest lämpade tillvägagångssättet för att besvara det syftet som min uppsats baseras 
på. Mer forskning på hur den rådande ojämställdhet inom idrottskontexten missgynnar våra barn och 
vårt samhälle leder till en ökad kunskap, vilket i sin tur kan bidra till ett ökat intresse för 
jämställdhets- och likabehandlingsarbete. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

Introduktion 

• Presentation av mig, vem jag är och kort om uppsatsen 

• Information om rättigheten att inte vara med, avbryta eller få sina svar strukna 

• Information om att det inte finns några svar som är rätt eller fel  

• Medgivande om inspelning av intervju 

 

Uppvärmning 

• Namn och ålder? 

• Förening? 

• Hur länge de har spelat? 

• Om de utövar annan idrott än fotboll? 

 

Samtalsämne 1: Att särskilja kön 

• Spelar de bara med tjejer/killar eller mixat? 

• Om mixat: Hur är det? Är det någon skillnad? 

 

Samtalsämne 2: Upplevda skillnader mellan könen 

• Hur skulle det vara att möta det motsatta könet? 

• Vilka egenskaper är viktiga för en fotbollsspelare? Gäller dessa egenskaper för bägge könen? 

• Hur ska en fotbollsspelares kropp se ut? Gäller detta för bägge könen? 

• Är det skillnad på hur tjejer och killar spelar fotboll? 

 

Samtalsämne 3: Möjligheterna inom fotboll 

• Vilken typ av fotboll följer de (live/tv)? 

• Tittar de lika mycket på damernas och herrarnas landskamper? 

• Följer de både damallsvenskan och herrallsvenskan?  

• Vem är världens bästa fotbollsspelare? 

• Om de skulle be tio oberoende personer på stan att uppge några kända fotbollsspelare, vad 
skulle de svara? 

• Är det någon skillnad mellan tjejer och killar när det kommer till att bli fotbollsproffs, bli känd 
och tjäna pengar? 
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Samtalsämne 4: Idrott med tillskriven könstillhörighet  

• Är tjejer och killar lika bra på fotboll? 

• Finns det idrotter som bara är för tjejer och idrotter som bara är för killar? 

• Om det gör det:  

- Om en kille skulle hålla på med en idrott som de anser bara tjejer kan syssla med, hur 
skulle han uppfattas och bemötas?  

- Om en tjej skulle hålla på med en idrott som de anser bara killar kan hålla på med, hur 
skulle hon uppfattas och bemötas? 

• Har de någon gång hört något negativt när de spelat fotboll? 
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Bilaga 2 
 

Information inför intervjuer 

Följande information gavs till tränarna och till föräldrarna vars barn spelade fotboll i de 
två lag jag ämnade intervjua. 

 

Hej! 

Mitt namn är Elin Pettersson och jag skriver en magisteruppsats i idrottspedagogik vid Umeå 
Universitet. Uppsatsen syftar till att undersöka barns syn på kön, genus och sexualitet i relation till 
lagidrott.  

Intervjuerna är frivilliga och deltagarna kan välja att inte medverka, att avbryta medverkan eller få 
sina svar strukna ur materialet. Intervjuerna är öppna intervjuer där frågorna, som inte är av känslig 
karaktär, baseras på studiens syfte. Då jag strävar efter att få intervjudeltagarna att tala fritt och öppet 
ber jag er föräldrar att inte närvara under intervjuerna. Dock är ni välkomna att uppehålla er i ett rum 
bredvid för er som vill.  

Intervjuerna är gruppintervjuer om fyra till sex personer och kommer att ta ungefär 30 minuter. 
Frågorna jag kommer att ställa syftar till att starta diskussioner kring olika samtalsämnen. Det finns 
inga svar som är rätt eller fel utan strävan är att nå intervjudeltagarnas egna tankar och reflektioner 
kring de olika samtalsämnena.  

Uppsatsen följer Vetenskapsrådets riktlinjer där informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet följs. De uppgifter som tillhandahålls om 
intervjudeltagarna samt den information som ges kommer att hanteras anonymt och inte vara 
tillgängligt för obehöriga. Intervjupersonernas namn kommer att ändras, både i transkriberingen och i 
uppsatsen. Enbart jag kommer att veta vilka intervjupersonerna är samt i vilken förening och stad 
intervjuerna tog plats. Resultaten kommer enbart användas för forskningsändamål och kommer inte 
vara tillgängliga för andra annat än i uppsatsform.  

För mer information kring Vetenskapsrådets riktlinjer: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Kontaktinformation och information om uppsatsen finner ni nedan. 

Med vänliga hälsningar, Elin Pettersson 

 

Telefon: xxx – xxx xx xx 

Mail: xxxx@student.umu.se 

Kurs: Magisteruppsats i pedagogik 
(http://studera.pedag.umu.se/pluginfile.php/22343/mod_resource/content/3/171566_2pe080_141121_15v28.pdf) 

Institution: Pedagogiska institutionen 

Lärosäte: Umeå Universitet 

 

 




