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Bakgrund
Som Sveriges största folkrörelse är 
idrotten en viktig institution för 
socialisation, inte minst för indivi-
ders identitetsskapande (1). Att delta 
i idrotten har till exempel visat sig 
vara betydelsefullt i formandet till 
pojke och flicka. Idrottssociologer och 
idrottspedagoger hävdar att idrott 
bidrar till skapandet av problematiska 
identiteter och ojämställda relationer 
mellan könen (2). Såväl internationell 
som nationell forskning har visat att 
relationen mellan kvinnor och idrott 
tycks vara mer problematisk än den 
mellan män och idrott, eftersom idrot-
ten fortfarande är kodad med värden 
som traditionellt sett är förknippade 
med män och maskulinitet (3).

Detta återspeglas också i handslags-
satsningen. Ett av de områden landets 
idrottsföreningar har kunnat söka 
pengar för är ”satsa på flickors idrot-
tande”. Det faktum att flickors idrot-
tande - och inte pojkars – explicit anges 
som ett särskilt område för satsningar 
i detta stora barn- och ungdomspro-
jekt utgör en viktig grund för denna 
studie. Varför behövs det specifika 
satsningar på just flickors idrottande? 
Vilka flickor är det som det ska satsas 
på? Varför just dessa flickor? Vad gör 
föreningar när de ska satsa på flickor 
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Att ”satsa på flickors idrottande” är ett specifikt mål med Handslaget. Ingen annan enskild 

grupp är så tydligt utpekad som just flickor. Vad kan det egentligen tänkas innebära att satsa 

på flickors idrottande – och varför behöver man göra det?  I den här artikeln diskuteras vilka 

flickor som är föremål för föreningars satsningar på flickors idrott, vilka föreställningar som 

finns om flickor och flickors idrottande och vad som menas med att satsa på flickor.

och deras idrottande? Gör man samma 
saker inom kvinnodominerade idrotter 
som inom mansdominerade?

Syfte
Studien har som övergripande syfte 
att analysera de idéer om flickor och 
flickors idrottande som kommer till 
uttryck i Handslaget. Mer specifikt har 
syftet varit att studera hur flickor och 
flickors idrottande konstrueras, skapas, 
inom ramen för handslagsområdet 
”Satsa på flickors idrottande”. Vi har 
alltså intresserat oss för vilka föreställ-
ningar om flickor som framträder i 
de olika projekten. Tanken bakom en 
sådan ansats är att skapa underlag för 
en diskussion om idrottens jämställd-
hetssträvanden och utgångspunkterna 
för kommande satsningar på flickors 
idrottande.

Metod, empiriskt material och urval
Det empiriska material som ligger till 
grund för studien är ansökningar som 
har beviljats medel för satsningen på 
flickors idrott. Genom specialidrotts-
förbundens försorg har vi fått tillgång 
till samtliga ansökningar inom nämnda 
område från Handslagets andra år. 
Tillvägagångssättet har bestått av text-
analys. I ansökningarna har förening-
arna beskrivit bakgrund och syfte med 
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naturliga än andra. En sådan formation 
brukar i vetenskapliga sammanhang 
kallas för diskurs.

Det andra perspektivet utgörs av 
den franske filosofen Michel Fou-
caults teoretiska begreppsapparat. I 
hans forskning är diskursbegreppet 
också centralt. Enligt Foucault regle-
rar diskurser hur man kan tala om ett 
specifikt ämne i ett visst sammanhang, 
som t.ex. om flickor inom idrotten. 
Detta påverkar i förlängningen hur 
verksamheter (som idrott) formas 
och hur man kan vara (som flicka) 
i denna verksamhet. Denna process 
benämns normalisering, dvs. diskur-
serna producerar uppfattningar om vad 
som är ”normalt” eller ”naturligt” för 
olika kategorier av människor i olika 
sociala sammanhang. Inspirerade av 
Foucault har vi studerat de villkor och 
förutsättningar som gör det möjligt att 
säga vissa saker om flickor inom idrot-
ten och vad man behöver göra för att 
”satsa på flickors idrottande”.

Analys
Den rubrik som detta handslagsområde 
har givits: ”satsa på flickors idrot-
tande”, får utgöra en slags utgångs-
punkt i följande avsnitt. Vilka flickor
är det som kommer ifråga för satsning-
arna och varför dessa flickor? Vad är 
att satsa på flickors idrottande? Till 
grund för analysen ligger ansökning-
arna från de flickdominerade idrot-
terna: gymnastik, konståkning och 
ridsport.

Vilka flickor vill föreningarna satsa på?
Utifrån föreningarnas beskrivning av 
de olika projektens bakgrund, syfte och 
de aktiviteter man vill genomföra har 
vi formulerat olika kategorier av flickor 
som i ansökningarna framställs som 
föremål för satsningarna. Analysen 
visar att ”tonårsflickan” ges en central 
position i de flesta ansökningarna i alla 
tre idrotterna. Ytterst få föreningar 
har för avsikt att vända sig till yngre 
flickor. Till tonårsflickan knyts ett antal 
föreställningar om vad det innebär att 
vara tonårsflicka. Till exempel förknip-
pas tonårsflickan med att hon slutar 
med idrott. Flickan som lämnar idrotts-
rörelsen ägnas mycket uppmärksamhet 
och skildras som något nästan ofrån-
komligt och naturligt:

Utdrag 1. Speciellt flickor i åldern 
13-20 år slutar ofta med sina 
idrottsaktiviteter (Gymnastik 47)

Föreställningen om det självklara i 
att flickor slutar idrotta gör att det i de 

allra flesta fall inte anges någon förkla-
ring till varför flickor lämnar idrotten, 
bara att de gör det. I de få fall man vill 
förklara avhoppen anges framför allt 
bristande intresse för idrotten alterna-
tivt intresse för saker utanför idrotten:

Utdrag 2. Anledningen till att 
många flickor slutar är ”bristande 
intresse”. Detta tror vi beror på att 
intresset för pojkar ökar och då 
slutar flickorna med sin egen akti-
vitet för att ”stå och titta på” när 
pojkarna tränar. (Gymnastik 67)

De intressen eller företeelser som 
lockar flickor ifrån idrottsrörelsen 
utmålas inte sällan som något negativt: 
fester, droger, alkohol och intresse för 
pojkar. Att flickors avhopp från idrot-
ten är väntade betyder inte att de är 
önskvärda, tvärtom. För att möta dessa 
”hot” vill föreningarna anordna akti-
viteter som gör det mer attraktivt för 
flickor att stanna kvar inom idrotten. 

Tonårsflickan förknippas också 
med vissa bristfälligheter av fysiologisk 
eller psykologisk art. Denna tankefigur 
benämner vi den fysiologiskt och psy-
kologiskt ofullständiga flickan. Många
projekt handlar om att komma tillrätta 
med svårigheter som tycks dyka upp 
i samband med att flickor blir tonår-
ingar: övervikt, ätstörningar, dåligt 
självförtroende och dålig självkänsla, 
droganvändning samt fysisk inaktivitet. 

Utdrag 3. Vi vet att problemet 
med otränade och överviktiga 
barn och ungdomar idag är stort 
och förmodligen blir än större om 
vi inte gör något nu. Vi vet också 
att ungdomar på olika sätt lätt 
kommer i kontakt med så kallade 
partydroger och att accepterandet 
av droganvändandet är större idag. 
(Ridsport 13)

Utdrag 4. De olika aktiviteterna 
sammantaget tror vi kommer att 
stärka ungdomarnas självkänsla 
och tro på sig själva och därigenom 
blir de stärkta i sin egen identitet.
(Ridsport 64)

Man kan alltså tolka det som att 
handslagsprojekten ska ”fixa till” bris-
terna hos tonårsflickan.

Ytterligare en kategori som porträt-
teras i ansökningarna är flickan som 
holistiskt orienterad. De aktiviteter 
som föreslås i de olika projektan-
sökningarna identifierar flickor med 
ett brett spektrum av intressen: läsa 
böcker, besöka Body Shop, läsa läxor i 

den tänkta satsningen samt vad man 
har för avsikt att göra med de ekono-
miska medel man beviljas. Analysen 
har gjorts genom att vi ställt följande 
frågor till materialet: vilka flickor är 
målgrupp för satsningarna? Vad är det 
som legitimerar behovet av satsningen, 
dvs. vad är det för situation som fören-
ingarna påtalar som otillfredsställande? 
Vad tänker föreningarna göra för att 
lösa, förändra eller förbättra denna 
situation?

Sex idrotter valdes ut, tre som till 
antalet och av tradition är flick- och 
kvinnodominerade och tre som på 
motsvarande sätt är pojk- och mansdo-
minerade. Till den första gruppen kom 
gymnastik (100 ansökningar), ridsport 
(86) och konståkning (31) att tillhöra. 
De mansdominerade idrotterna var 
bandy (40 ansökningar), brottning (23) 
och ishockey (1) (A).

I denna artikel fokuserar vi på de 
kvinnodominerade idrotterna, medan 
projekten i de pojkdominerade idrot-
terna berörs övergripande mot slutet av 
artikeln. En internationell och nationell 
genomlysning av forskningen visar att 
kvinnor i manligt dominerade idrotter 
i högre grad än kvinnor i kvinnodo-
minerade idrotter varit föremål för 
studier, om man bortser från forskning 
på kommersiella idrottskulturer, t.ex. 
aerobics. Det finns alltså anledning att 
lyfta fram studier om flickor och kvin-
nor i traditionellt kvinnligt präglade 
idrotter.   

Teoretisk utgångspunkt
Den här studien handlar om hur man 
inom Handslaget framställer flickor 
och deras idrottande. Utgångspunkten 
för en sådan forskningsinriktning är 
att kön, precis som andra identiteter, är 
något som skapas, eller konstrueras, i 
sociala, kulturella och historiska sam-
manhang. ”Kvinnligt” och ”manligt” 
är inte något av naturen givet utan 
något som produceras, upprätthålls 
eller förändras i sociala verksamheter.

Med utgångspunkt i feministisk 
poststrukturell teoribildning, vilken 
utgör en av två teoretiska perspektiv 
i denna studie, analyseras processen 
och villkoren för själva könskonstruk-
tionen. Eller annorlunda uttryckt: 
hur vi gör kön. Vad som kommer att 
uppfattas som specifikt för kategorin 
”flickor”, hur de är, hur de ser ut, vad 
de är intresserade av osv., styrs av 
dominerande föreställningar som är 
specifika för en viss social och historisk 
kontext. Dessa föreställningar bildar en 
slags formation där vissa idéer fram-
står som mer självklara, riktiga och 
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föreningens regi, sy och snickra, prova 
på olika idrotter samt utbildningar 
inom olika områden. Det sistnämna 
tillhör bland de vanligaste aktiviteterna 
som föreningarna vill genomföra. 
Utbildningsinnehållet kan vara alltifrån 
idrottsspecifika ämnen till ämnen som 
inre välmående och harmoni, kost, 
mental träning och ledarskap. I denna 
tankefigur illustreras flickor också som 
potentiella ledare och förebilder:

Utdrag 5. Det är i huvudsak tjejer 
som vill bli ledare i unga år och en 
satsning på tonårstjejer som vill ge 
sig in i tränarrollen känns bra. När 
de själva droppar av från gymnas-
tiken är detta ett bra sätt att ändå 
hålla dem kvar i föreningslivet. 
(Gymnastik 86)

Signifikant för den här represen-
tationen är att flickor framstår som 
holistiskt inriktade individer. Flickors 
kropp, psyke och egenskaper betonas. 
Flickor vill något mer med sin idrott 
än att bara idrotta rätt och slätt. De är
något mer än idrottare. 

Den sista kategorin handlar om 
flickans problematiska relation till 
tävling, ett relativt frekvent förekom-
mande ämne i ansökningarna. Det 
finns två varianter av hur flickor 
förhåller sig till tävling: som tävlings-
intresserade eller som icke-tävlings-
intresserade. I talet om flickan som 
tävlingsintresserad presenteras hon å 
ena sidan som en självklar tävlingsi-
drottare, å andra sidan framstår inte 
relationen som helt oproblematisk:

Utdrag 6. För dagen vågar inte 
tjejerna lämna sin invanda miljö 
för att kunna tävla mot och träffa 
andra ryttare. Vi är övertygande om 
att kunna vända denna inställning 
med hjälp av hårt och varierande 
arbete. Detta innebär att deltagarna 
ska stärkas i sin självbild, hämta 
information kring såväl förbere-
delser inför som genomförande av 
tävlingsridning, besöka och studera 
olika tävlingsplatser … (Ridsport 
48)

Den tävlande flickan behöver stöd, 
inspiration och motivation för att vilja 
tävla. Hon gör det inte självmant. 
Den andra berättelsen om flickor och 
tävling handlar om flickan som inte vill 
tävla:

Utdrag 7. När  tjejerna kommer upp 
i 14-20 års ålder är det för många 
inte lika intressant att tävla längre. 

(Konståkning 14)
Att flickor i tonåren får mins-

kat tävlingsintresse uttrycks som en 
självklarhet. Ordet ’längre’ antyder 
att flickor har varit intresserade av att 
tävla tidigare men att detta intresse 
nu förändrats. Sammanfattningsvis 
tillskrivs flickor ett intresse för tävlings-
idrott, men relationen mellan flickor 
och tävling verkar vara förknippad 
med vissa svårigheter.  

Vi har följaktligen mejslat ut fem 
olika kategorier: tonårsflickan, flickan 
som lämnar idrottsrörelsen, den fysio-
logiskt och psykologiskt ofullständiga 
flickan, den holistiskt inriktade flickan 
och den tävlande/icketävlande flickan. 
Påfallande är att flickans närvaro i 
idrottsrörelsen inte är självklar, den 
är problematisk. Risken att tonårs-
flickan lämnar idrotten utmålas som ett 
ständigt hot. Andra intressen konkur-
rerar om hennes uppmärksamhet och 
hon verkar inte kunna välja att både 
idrotta och ha andra intressen. Därtill 
vill vi peka på följande paradox: å ena 
sidan tillskrivs tonårsflickan ett dåligt 
självförtroende och låg självkänsla, å 
andra sidan gestaltas hon ofta som en 
potentiell ledare, tränare och domare. 
Dessa två beskrivningar ter sig motsä-
gelsefulla med tanke på att ledarskap 
ofta förknippas med ett visst mått av 
självförtroende, säkerhet och mod. 

Varför dessa flickor och vad är att 
satsa på flickors idrott?
Frågan är varför det är just dessa 
kategorier av flickor som framträder i 
ansökningarna? Varför ska man satsa 
på just dem? Att flickor beskrivs på 
ett visst sätt och att vissa kategorier 
skapas kan förstås utifrån de tankesätt 
som för tillfället dominerar i vårt sam-
hälle och i den idrottsliga praktiken. 
I de ovan konstruerade kategorierna 
förknippas relationen mellan idrott och 
flickor med vissa problem. Flickor har 
dåligt självförtroende, de riskerar att 
få ätstörningar eller bli överviktiga, de 
lockas av företeelser utanför idrotten 
som inte är bra för dem, t.ex. droger 
och alkohol. Genom att peka på de 
problem som verkar vara förknippade 
med tonårsflickor pekar man samtidigt 
implicit på de ideal som finns – och 
som man inom idrottsrörelsen tror att 
man kan lotsa tonårsflickor mot. De 
outtalade referenspunkterna, idealen, 
handlar om att ha en hälsosam kropp, 
att vara fysiskt aktiv, att ha ett starkt 
självförtroende, att äta rätt kost, att 
undvika droger och alkohol, att vilja 
tävla och att vara mentalt förberedd 
för det, att vara heterosexuell, att 

vilja bli ledare och förebild samt att 
inte låta andra intressen ta överhanden 
och lämna idrottsrörelsen. Idealflickan 
är emellertid osynlig i ansökningarna 
eftersom hon inte fyller någon funktion 
i relation till uppdraget att satsa på 
flickors idrott. De flickor som inte lever 
upp till normen är de som är aktuella 
för handslagssatsningarna, annars finns 
det ju inget skäl för att satsa på dem. 
Att på dessa sätt satsa på flickors idrot-
tande handlar om att komma tillrätta 
med vissa brister, att normalisera och 
utjämna glapp och skillnader mellan 
idealet och de flickor man nu vänder sig 
till.

Normalisering är, som vi antydde 
ovan, också ett centralt tema i Michel 
Foucaults arbeten (4). Normalise-
ringsteknologier formar, styr och 
kontrollerar individer. Kontrollen och 
styrningen sker dock utan tvång eller 
fysiskt maktutövande. Istället dis-
ciplineras individer genom att vissa 
handlingar eller sätt att vara igenkänns 
som ”normala” eller ”naturliga” (5). I 
handslagsansökningarna lyfts aktivite-
terna fram som möjligheter och chanser 
för flickor att förändras. Genom att 
delta i handslagsaktiviteterna kommer 
flickorna att få det bättre, det är tanken. 
Normaliseringens innehåll är emellertid 
inte idealet, utan snarare de explicita 
utgångspunkterna, dvs. ”den problema-
tiska tonårsflickan”. För att man ska 
kunna satsa på flickor krävs det så att 
säga att flickor först är så problematiska 
att det ter sig rimligt att göra specifika 
satsningar på dem. Normaliseringens 
produktiva sida handlar alltså inte 
så mycket om att göra flickorna lika 
idealet, utan om att först göra dem 
igenkännbara som problematiska (4). 
Denna process har dokumenterats även 
i tidigare studier av flickor i idrott (2).

I handslagsansökningarna lyfts 
alltså önskvärda beteenden, intressen 
och karaktäristika hos flickor fram via 
(det underförstådda) antagandet om att 
flickor inte riktigt är som de borde vara. 
Det är alltså vissa flickor som kommer 
ifråga för satsningar på flickor, flickor 
som utmärks av vissa egenskaper. När 
kategorin ”flickor” tillskrivs dessa 
specifika kännetecken tenderar flickor 
som grupp dock att homogeniseras. 
Genom de diskurser om flickor och 
flickors idrottande som finns tillgäng-
liga, identifieras vissa företeelser som 
mer ”flickiga”, dvs. som ”normala” 
eller ”naturliga” sätt för alla flickor
att vara och förhålla sig till idrott. Att 
presentera vissa aspekter av vad det är 
att vara flicka inom idrotten som ’nor-
mala’ och ’naturliga’ men osynliggöra 
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andra, riskerar att begränsa utrymmet 
för flickors identitetsskapande. Den 
relativt homogena och stereotypa bild 
av flickor och flickors idrottande som 
framställs i Handslagets satsningar gör 
möjligheterna för flickor att göra mot-
stånd mot den dominerande bilden och 
utforma sin identitet utifrån alternativa 
diskurser relativt begränsade. 

Flickor i pojkdominerade idrotter
Ovan har vi presenterat en analys av 
handslagssatsningarna inom de flick-
dominerade idrotterna. Nedan följer 
en kort sammanfattning av den ganska 
summariska analys av de pojkdomi-
nerade idrotterna (bandy, brottning 
och ishockey) som hittills genomförts. 
I ”pojkidrotterna” skiljer sig gestalt-
ningen av ”flickor” och flickors idrott 
i jämförelse med ”flickidrotterna”. För 
det första handlar det i de pojkdomi-
nerade idrotterna mer om att rekrytera 
fler flickor till verksamheten än att 
behålla de som redan finns där. Vidare 
talas det inte om tonårsflickor som 
slutar och problem relaterade till ton-
årsflickor beskrivs mer sällan. Det talas 
inte om brister i självförtroende eller 
självkänsla och andra intressen utanför 
idrotten framstår inte som problem. 
Flickorna positioneras som utövare av 
idrott men däremot inte som ledare 
eller som innehavare av andra roller 
inom föreningarna. 

I de flickdominerade idrotterna står 
”tonårsflickan” i fokus, det är hon 
som utgör målet för de flesta aktivite-
terna. I de pojkdominerade idrotterna 
handlar det däremot inte så mycket om 
flickor som sådana utan istället om hur 
idrotten skall ”anpassas” för att locka 
fler flickor. Utgångspunkten blir här 
att idrottens form eller organisation 
inte är tillfredsställande utan kräver 
vissa åtgärder. Enkönade grupper, där 
flickor och pojkar tränar var för sig, 
är en relativt vanlig insats. Att öka 
tränarnas kompetens, vanligtvis i form 
av utbildning för att bättre kunna 
möta ”flickors behov”, är en annan 
insats. Föreningarna vill också för-
bättra sitt sätt att presentera sin idrott 
för att öka flickors intresse, vilket görs 
bland annat genom informationsblad, 
prova-på aktiviteter och ”öppet hus”. 
Valet av aktiviteter, liksom vad som 
i ansökningarna formuleras som det 
otillfredsställande, det som måste 
åtgärdas, handlar inte så mycket 
om flickorna. Flickor är på ett visst 
sätt - de har vissa ”behov” – och för 
att locka dem behövs speciella meto-
der eller särskilda former av idrott, 
men vari dessa behov består sägs inte 

mycket om. Implicit utmålas idrotten 
som skapad för några andra och vi kan 
anta att dessa ”andra” är pojkar och 
män. ”Problemen” inom de manligt 
präglade idrotterna tenderar således 
att hänskjutas till idrotten självt. Att 
satsa på flickor och flickors idrottande 
inom dessa idrotter blir att modifiera 
den idrott som tidigare varit förbehål-
len pojkar och män. Dock handlar det 
inte om att i grunden förändra idrot-
ten till innehåll och form, utan om att 
lägga till nya aktiviteter till den redan 
befintliga verksamheten.

Diskussion
Analysen av ansökningar om medel för 
satsningar på flickors idrottande pekar 
i två riktningar: 1. Inom flickdomine-
rade idrotter står ”den problematiska 
tonårsflickan” i fokus. 2. Inom pojkdo-
minerade idrotter står den mansdomi-
nerade idrotten som måste ”anpassas” 
till ”flickors behov” i fokus.

”Den problematiska tonårsflickan” 
framstår som problematisk i sig, dvs. 
det framstår i handslagsansökningarna 
som mer eller mindre ”normalt” eller 
”naturligt” att flickor blir problema-
tiska (i förhållande t ex till tävling) i 
tonåren. Mycket lite tyder på att ”ton-
årsflickans” problematik tolkas som ett 
uttryck för motstridiga förväntningar 
inom den idrottsverksamhet hon deltar 
i som yngre. Tvärtom tänks idrot-
ten kunna lösa hennes problem. Att 
hon slutar anses bero på andra, yttre, 
faktorer, som t ex att hennes intresse 
för pojkar överträffar hennes intresse 
för fortsatt idrottande. Här finns det, 
menar vi, en omfattande utvecklings-
potential. Vi saknar ett självkritiskt 
förhållningssätt, t ex reflektioner inom 
föreningarna över hur det kommer sig 
att idrottande flickor skapas som pro-
blematiska i tonåren. Med ett sådant 
självkritiskt förhållningssätt skulle mer 
uppmärksamhet ägnas åt idrottsverk-
samheternas kvalité och förväntningar 
på flickor, snarare än åt de flickor som 
framstår som problematiska.

I de pojkdominerade idrotterna 
framträder temat ”anpassning” till 
”flickors behov” tydligt. Även om 
inget, eller väldigt lite, sägs om innehål-
let i denna anpassning – och därmed 
om de antaganden om ”flickors 
behov” – tror vi, stödda av tidigare 
forskning (3), att det även i detta fall 
är ”den problematiska tonårsflickan” 
som spökar. Rimligtvis är det hennes 
”behov” som idrotten ska anpassas till. 
I förlängningen blir normaliseringen till 
”problematisk tonårsflicka” densamma 
eftersom ”anpassningen” måste ske 

i förhållande till något igenkännbart 
”flickigt”. Hit kan man således koppla 
samma utvecklingspotential som ovan. 
Även om det här finns uttryck för 
självkritiska reflektioner (om huruvida 
idrotten är tillräckligt ”anpassad” till 
flickor), menar vi att risken är stor att 
”anpassningen” sker till en föreställ-
ning om ”den problematiska tonårs-
flickan” som slutar idrotta, som har 
bristande självförtroende och som har 
ett problematiskt förhållningssätt till 
tävling.

Som alternativ till alla projekt som 
vill göra något ”för flickor”, vore det 
spännande med fler projekt som vill 
använda medel för att bli mer med-
vetna om, och bättre på att förhålla sig 
till, de ofta motstridiga antaganden och 
förväntningar som finns på idrotts-
flickor som närmar sig tonåren.
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Noter
(A) I ishockeyförbundet har inte förening-
arna själva fått välja vilka aktiviteter de vill 
genomföra. Ishockeyförbundet har beslutat 
att de föreningar som vill satsa på flickor ska 
genomföra breddläger med flickor som mål-
grupp och/eller genomföra studiecirklar där 
flick- och damhockey diskuteras. Av detta skäl 
har istället de av ishockeyförbundet fastställda 
riktlinjer analyserats.
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