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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur föräldrar konstruerar kön i en fotbollskontext. 

De frågeställningar som skall hjälpa uppfylla syftet är: (1) Hur talar föräldrar om pojkars och 

flickors motiv för fotbollsspelande? (2) Hur talar föräldrar om idrottens fostrande egenskaper? 

(3) Upplever föräldrar att pojkar och flickor ges samma förutsättningar i fotbollsföreningen? 

(4) Hur talar föräldrar om maskulinitet och femininitet i en fotbollskontext? 

Metod 

Metoden för uppsatsen är en öppen riktad intervjuform, vilken har tematiserats enligt (1) mo-

tiv för idrottande – varför barnet spelar fotboll; (2) idrott som uppfostrare samt (3) lika villkor 

– klubbens förutsättningar. Urvalet har varit fem föräldrar till pojkar, fem föräldrar till flickor 

i tolv-fjortons år ålder. Intervjuerna utfördes i neutral klubbmiljö och innehöll olika typer av 

öppna korta frågor för att inbjuda till rika spontana resonemang. Analys har skett efter teore-

tiska utgångspunkter i Yvonne Hirdmans konstruerande av kön samt R.W. Connells sociala 

förkroppsligande. 

Resultat 

Resultatet visar att både pojkar och flickor tros värdesätta kompisarna högst i sitt fotbollsspe-

lande. Därtill framhäver föräldrarna föreställningar om att flickor börjar med fotboll som en 

social aktivitet, medan pojkar börjar med fotboll för att de redan tycker om fotboll. Lagidrot-

ten visar sig vara ett viktigt komplement i föräldrarnas uppfostran av barnen, och då i form av 

att lära sig hur man som gruppmedlem beter sig och förhåller sig till andra. Inga skillnader i 

villkor mellan pojk- och flicklagen uppmärksammas av föräldrarna. Däremot framställs relat-

ionen mellan flicklag–flicklag respektive pojklag–pojklag stundom som orättvisa. Uppdel-

ningen mellan pojkar och flickor i fotbollsutbildningen framställs som något naturligt och 

svårrubbat. I de fall fotbollsutbildningen ska inkludera båda könen, ska det inte göras perma-

nent. Vidare är det flickorna som (ska) integreras i pojkarnas utbildning. 

Slutsats 

Föräldrarna konstruerar kön, både ur en tvåkönsmodell och en enkönsmodell. Tvåkönsmo-

dellen görs gällande när pojkars och flickors motiv för fotbollsspelande ska förklaras, där 

flickor sägs vara intresserade av det sociala värdet av kompisar, och pojkarna av det prestat-

ionsinriktade värdet av själva utförandet. Enkönsmodellen görs gällande i fotbollsutövandet, 

då flickorna framställs som en sämre variant av den fotbollsspelande pojken; mindre stark, 

mindre tuff, fysiskt och socialt underlägsen.  



 

 

 

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. 

(Birgitta Fagrell 2000 se Larsson 2001, s. 39) 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

I min ännu korta karriär som fotbollstränare har jag haft förmånen att träna spelare som varit 

tio år äldre än mig själv och tio år yngre än mig själv. Det har varit pojkar och män, flickor 

och kvinnor, barn som vuxna. Det jag gång på gång har stött på och förundrats över (åt-

minstone i början) är att min omgivning reagerar mycket olika beroende av vilket uppdrag jag 

har haft framför mig. Om det varit flick- eller damlag framhåller gärna äldre tränarkolleger att 

träna tjejer/damer är så spännande för att det ställer så annorlunda krav på ledarskapet. Här 

får jag berättat för mig att jag måste vara mer social, mer lyhörd, mer genomtänkt och agera 

mer som psykolog än som tränare. Samtalar jag med mer jämnåriga vänner och bekanta (ja, 

även med mer jämnåriga tränarkolleger!) får jag istället lyssna till avundsjuka stön och gläd-

jeyttringar, för att sedan svara på frågor om vem som är snyggast i laget och om jag ännu har 

legat med någon i laget. (Behöver jag skriva att de flesta av mina tränarkolleger är män?) 

Har det varit pojk- eller herrlag har jag fått ryggdunkningar, mottagit kommentarer som 

”coolt”, ”häftigt”, för att sedan få svara på frågor om laget är bra, vilken serie vi spelar i och 

vem som i laget är bäst. Härvidlag ägnar tränarkollegerna inte alls samma tankekraft eller 

resonerande kring vilka krav valet av lag ställer på ledarskapet, eftersom manliga fotbollsspe-

lare tas för det givna, det naturliga, och att ledarskapet därav inte behöver förklaras något yt-

terligare. 

Antagandena är många och överväldigande; tränar jag ett flick- eller damlag gör jag det för 

att jag är heterosexuell och finner fotbollen vara ett lämpligt forum för att hitta sexuella part-

ners. Det antas också(/därför?) att jag i mitt ledarskap behöver vara annorlunda, mer social 

och psykolog än när jag tränar pojk- eller herrlag, vilket jag förmodligen gör (eftersom att jag 

är heterosexuell?) för att spelarna är bra och/eller ambitiösa. Och genom att tala om för mig 

hur jag som tränare bör vara säger man också något om hur flickorna/kvinnorna och pojkar-

na/männen är. 

Jag har länge intresserat mig för detta hur man bör vara och är beroende av vilket kön man 

tillhör. Inom idrotten kan det vara särskilt intressant att lyfta blicken och ifrågasätta detta för 

taget givna, eftersom idrotten engagerar så många barn och ungdomar (Larsson 2009, s. 11), 

innehåller en ”grundläggande fostranslogik” (Eliasson 2011, s. 32) och är så konkret förknip-

pad med föreställningar om den manliga och kvinnliga kroppen (Fagrell 2002, s. 175; jag 

återkommer till varför detta har betydelse). Fortsätter vi att tala med Inger Eliasson om idrot-

tens grundläggande fostranslogik lär vi oss att ”hur relationerna mellan barn, ledare och för-
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äldrar utvecklas är […] betydelsefulla för de erfarenheter som flickor och pojkar gör i idrotten 

[---]” (Eliasson 2011, s. 29). I denna studie har jag valt att fokusera på föräldrarna i detta sam-

spel. Hur förhåller sig föräldrar till sitt/sina barns idrottande och hur upplever de bar-

nets/barnens förutsättningar för idrottandet? Hur framställer de den fotbollsspelande pojken 

och flickan och hur framställs det manliga och kvinnliga? 

I studien har jag valt att fokusera på ett antal föräldrar inom barn- och ungdomsfotbollen, 

eftersom det är inom fotbollen jag har min idrottsliga hemvist och har nödvändiga förkun-

skaper i. Jag förstår fotbollens terminologi och kan utan problem följa med i typiska fenomen 

som omger fotbollen. Avsikten är varken att uttala mig om idrottsföräldrar i allmänhet eller 

ens fotbollsföräldrar i synnerhet, utan jag nöjer mig helt enkelt med att redogöra för hur ett 

antal fotbollsföräldrar förhåller sig till barnet/-n, fotbollen, könet/-n och ledaren.  

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Om genus 

Utifrån ett genusperspektiv […] betraktas kön som nå-

got icke givet eller självklart. Det centrala i genus-

forskningen är att analysera hur föreställningar […] om 

kvinnligt och manligt konstrueras och att analysera 

denna formering [---]. 

(Birgitta Fagrell 2002, s. 173) 

 

I studien kommer jag att analysera föräldrarnas resonemang utifrån ett genusperspektiv. Som 

vi kan utläsa av Birgitta Fagrells beskrivning utgår genusforskning från att kön inte är något 

som är, kön är inget naturligt givet, utan är något som i och av samhället och kulturen kon-

strueras eller görs. 

Trots detta har det i genus-/könsdebatten (läs: inte nödvändigtvis den genusvetenskapliga 

debatten) länge utgåtts ifrån att mäns och kvinnors fysiologiska skillnader avspeglas i en rad 

andra skillnader – trots att det finns förhållandevis liten vetenskaplig bevisning kring dessa 

skillnader (Connell 2002, s. 58ff). Fysisk styrka och snabbhet blir till att män generellt sett är 

starkare och snabbare; mekaniska färdigheter blir till att män generellt sett är tekniskt skick-

liga och kvinnor bra på petgöra; sexualdrift blir till att män generellt sett har starkare drifter; 

fritidsintressen blir till att män generellt sett gillar sport och kvinnor skvaller; personlighet blir 

till att män generellt sett är aggressiva och kvinnor omvårdande; intellekt blir till att män ge-

nerellt sett är rationella och kvinnor har intuition och så vidare. (Connell 2002, s. 46; Fagrell 
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2002, s. 166; Hirdman 2001, s. 69ff). Inte minst inom idrotten har detta gjorts gällande och 

det antas allt som oftast att män och kvinnor idrottar av olika anledningar; eftersom mannen 

framställs vara starkare, snabbare och gillar sport, så idrottar mannen för att få utöva sitt in-

tresse och, mot andra män, mäta sin styrka och snabbhet. Eftersom kvinnan framställs vara 

intresserad av skvaller, så idrottar kvinnan främst för att erbjudas tillfälle att skvallra med sina 

kompisar. Fram träder den prestationsinriktade idrottskillen och den socialt inriktade (id-

rotts)tjejen. 

 

1.2.2 Om sociala tjejer och vinstdrivna killar 

Vi tycker kanske att individen idag gör som han/hon 

själv vill utan att behöva ta hänsyn till synliga och 

osynliga regler för hur kvinnor och män skall vara. 

Men så enkelt är det inte. Oavsett epok, politik, relig-

ion eller vetenskapssyn så organiseras ett samhälle mer 

eller mindre tydligt utifrån människan som könsvarelse 

och kvinnor och män placeras redan vid födseln i nå-

gon form av genusordning(ar) som gäller just för det 

samhället. 

(Birgitta Fagrell 2002, s. 168) 

 

Dessa uppfattningar om skillnader mellan män och kvinnor ligger också som fundament i 

könsmärkningen av olika idrottsaktiviteter och påverkar hur vi uppfattar (tävlings)idrotten 

som sådan (Fagrell 2002, s. 176ff; Larsson 2009, s. 12f; Connell 2002, s. 12f). Detta köns-

märkande kan tillskrivas en historisk bakgrund, då idrotten initialt varit en verksamhet för 

män och har utvecklats efter manliga idéer och manliga ideal: ”man bör komma ihåg att täv-

lingsidrotten ursprungligen utformades i den brittiska medelklassens internatskolor under 

1800-talet som ett uttryckligt medel för att ’göra män av pojkar’” (Larsson 2009, s. 12). När 

kvinnorna sedermera fick tillträde till tävlingsidrotten införlivades de i en praktik som från 

början gick ut på att kvinnor inte borde ägna sig åt dylika aktiviteter. Därför behövde kvin-

nornas närvaro på idrottsarenorna motiveras och förklaras och fram träder den påstådda skill-

naden mellan män och kvinnor, som säger att kvinnor idrottar för andra anledningar, annat att 

de är intresserade av själva idrotten (Fagrell 2002, s. 177; Larsson 2009, s. 13f; Eliasson 2009, 

s. 139f): 
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Förhållandet mellan kvinnor och män har historisk sett, åtminstone inom europe-

isk kultur, uppfattats som ”motsatt” eller ”komplementärt”. Där män har setts 

som konkurrensorienterade (tävlingsinriktade), har kvinnor setts som omsorgso-

rienterade (socialt inriktade). [---] Mönstret har också präglat idrotten: manlighet 

har kopplats samman med tävling, medan kvinnlighet kopplats samman med 

kropp, motion och hälsa. 

(Larsson 2009, s. 13) 

 

Män sägs alltså vara orienterade mot den ”yttre” världen (det vill säga att det är jämförel-

sen/tävlingen med/mot andra som är det centrala), medan kvinnor sägs vara orienterade mot 

den ”inre” världen (det vill säga att självkänslan och umgänget med andra, snarare än jämfö-

relsen med andra, är det centrala) vilket har lett till att idrotter som lagbollsporter blivit till 

naturligt manliga och individuella estetiska idrotter blivit till naturligt kvinnliga. (ibid., s. 13f) 

På så sätt blir också idrotten till en arena där manligt och kvinnligt iscensätts på ”rätt” sätt 

(Connell 2002, s. 14f). 

 

1.2.3 Om begrepp 

Så vill jag att ett ord som genus ska förstås och använ-

das, som ett ord som gör att vi ser det vi inte såg tidi-

gare. Jag vill att man tack vare det begreppet ska kunna 

se hur människor formas och formar sig till Man och 

Kvinna. Och mer: hur dessa formeringar bildar samhäl-

leliga avlagringar, ingår i kulturens, politikens, ekono-

mins ”väggar” som bärande kolonner. 

(Yvonne Hirdman 2001, s. 11) 

 

Begreppen kön, genus och översättningen av engelskans gender omges inte av någon enhetlig 

förståelse inom det köns-/genusteoretiska vetenskapsfältet. (Fagrell 2002, s. 173) Användan-

det av begreppen har svängt över tiden och forskarsamhället har nu nästan lämnat den initiala 

översättningen av gender till vilken var ”socialt kön”. Genusteoretikerna har kritiserat över-

sättningen för att vara för snäv (varför inte ”kulturellt” kön?) och för att – precis som det se-

nare använda begreppet ”könsroll” – insinuera att man likt ett klädesplagg kan trä på och ta av 

den biologiska kroppen det ”sociala”. (Hirdman 2004, s. 115f; Larsson 2009, s. 14; för utför-

ligare genomgång av begreppshistorien som omger genus/kön/gender, se Hirdman 2001, s. 

11ff; Connell 2002, s. 52f) Idag talar forskarna emellertid om begreppet genus och definierar 

det som en process som utgår från att kön är något som konstrueras/görs och forskningen vill 
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i grunden problematisera denna konstruktion av kön, det som i samhället tolkas och förstås 

som kön och de konsekvenser som kommer av detta (Larsson 2009, s. 14; Fagrell 2002, s. 

166): ”Genus är såtillvida inte att betrakta som ett substantiv utan som ett verb”, menar Lars-

son (2001, s.19). 

I studien kommer båda begreppen kön och genus att användas och båda syftar till använ-

dandet av begreppen som ovan beskrivna process där kön/genus konstrueras/görs. Jag låter 

Birgitta Fagrell förtydliga:  

 

Kollektiva föreställningar om kvinnligt och manligt som skapas socialt och kul-

turellt, kallar en del forskare för kön och andra för genus/gender. Det viktiga är 

inte vilket ord som används i sig utan det centrala i dessa begrepp är att det vi 

kallar kvinnligt och manligt är en konstruktion skapad av oss människor. [---] 

Köns-/genusforskaren studerar således hur vi ”gör” kön och som forskare intar 

man ett problematiserande förhållningssätt till detta ”görande”.  

(Fagrell 2002, s. 166; 173) 

 

Viktigt att komma ihåg för den fortsatta läsningen är att män som grupp och kvinnor som 

grupp inte skall ses som homogena: ”processen är likadan för de flesta människor men utfal-

let, dvs. hur vi ser på kvinnligt och manligt och vad vi tillåter oss göra som kvinna och man 

varierar” (Fagrell 2002, s. 169). Connell fortsätter: 

 

Nyckeln är att släppa fokus på skillnaderna och i stället sätta fokus på relation-

erna. [---] Inom genusrelationerna finns det både skillnader och dikotomi, men 

också många andra mönster. I dagens värld finns till exempel väldiga hierarkier 

där män har makt över andra män [---] som inte kan förklaras med ”skillnader 

mellan manligt och kvinnligt”, hur de än har kommit till. 

(Connell 2002, s. 20f) 

 

Connell menar härvidlag att en tvåkönsmodell som bygger på en dikotomi mellan män och 

kvinnor omöjligt kan förklara de mönster man exempelvis finner inom militären, där företrä-

desvis män har makt över andra män. Skapande av genus bygger alltid på relationer, både vad 

gäller relationen människa–människa, men också i föreställningar där exempelvis manlighet 

ställs i relation till kvinnlighet eller annan manlighet och så vidare. 
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1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Eliassons idrottstriangel 

Vilka är då relationerna som föräldrarna är en del av, påverkar och påverkas utav? Vilka relat-

ioner är det som egentligen omger barn- och ungdomsfotbollen? 

Inger Eliasson beskriver i sin avhandling från 2009 att föräldrar omges av förväntningar 

från omgivningen på hur de ska bete sig i idrottens kontext och att de själva, i sin tur, har för-

väntningar på barnen, ledarna och andra föräldrar i samma idrottskontext. Dessa förväntning-

ar är av betydelse för den socialisation
1
 som pågår i relation till föräldrarna i vad Eliasson 

kallar idrottens triangel. (Eliasson 2009. s. 117). Eliasson beskriver idrottstriangeln som ett 

komplext socialt samspel där relationer mellan grupper men också mellan individer inom 

grupper påverkar denna idrottstriangel (ibid., 173). Då barnfotbollen − som råkar vara Elias-

sons studieobjekt − vanligtvis delar upp barnen efter kön menar Eliasson att idrottstriangeln 

illustreras bäst som två parallella trianglar, symboliserandes den könssegregerade verksam-

heten: 

 

Figur 1. Eliassons (utvecklad från Byrne 1993) flick- och pojkidrottstriangel med inneboende logiker (2009, s. 

173). 

 

                                                 

1
 Med begreppet socialisation menar Eliasson ”hur den enskilde människan kommer att tänka och handla i för-

hållande till det som andra i gruppen gör, tillåter och uppmuntrar samt hur detta tänkande och handlande aktive-

ras i en social kontext”. (Eliasson 2011, s. 30). Emedan som Eliasson beskriver barnen som aktiva i denna fot-

bollens socialisation, är begreppet dock inte helt oproblematiskt utifrån en genusaspekt. Connell (2002, s. 13ff) 

menar att socialisationsbegreppet i sin mer traditionsenliga betydelse beskriver hur sociala normer eller förvänt-

ningar överförs på pojkars/mäns och flickors/kvinnors beteenden. Socialisationsmodellen (likt könsrollsbegrep-

pet) framställer därmed pojkarna och flickorna som passiva i genusinlärningen (jämför Fagrell 2000; Larsson 

2001).  Eliassons beskrivning, eller snarare användande, av begreppet framstår dock i det följande som mer dy-

namiskt och tillämpat, varför jag inte ser några problem med att låta begreppet breda ut sig.  

Ledare 

Idrottslogik 

Pojkar 

Social logik 

Föräldrar 

Fostranslogik 

Ledare 

Idrottslogik 

Flickor 

Social logik 

Föräldrar 

Fostranslogik 
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Likt Connell poängterar alltså Eliasson att relationer inom grupperna är lika betydande som 

relationer mellan grupperna. Flickor kommer att bilda relationer med och förhålla sig till 

andra flickor medan de som grupp också bildar relationer med och förhåller sig till föräldrar 

och ledare. Föräldrar kommer att bilda relationer med och förhålla sig till andra föräldrar och 

som grupp även till ledare och barn och så vidare. Eliasson anför sedermera att grupperna 

kännetecknas av att ha olika uppfattningar om vad som är mest värdefullt i barnens fotbolls-

spelande och att det är dessa logiker som främst påverkar handlandet mellan individer inom 

grupperna
2
 (ibid., s. 30f): 

 

Slutsatsen kan beskrivas som att flickors och pojkars fotbollsvärld grundas 

främst i en social logik och särskilt i värdet av kompisar, ledarnas fotbollsvärld 

grundas främst i en idrottslogik och särskilt i värdet av att forma en högpreste-

rande fotbollsspelare medan föräldrars fotbollsvärld grundas främst i en fost-

rande logik och särskilt i värdet av det som är bra för deras eget barn. 

(Eliasson 2009, s. 154) 

 

Föräldrarna i studien värderar också den sociala logiken högt men förutom att barnen ges 

chansen att träffa (nya) kompisar anser föräldrarna att fotbollen är viktig för att den lär barnen 

några värdefulla läxor för livet; barnen lär sig att samarbeta och hjälpa till, barnen lär sig di-

sciplin och att ta ansvar, barnen lär sig förmågan att motionera och ta hand om sig själva, för 

att nämna några exempel (ibid., s. 116f). Barnfotbollen kan sägas innehålla fostrande egen-

skaper och det är främst detta som gör föräldrar motiverade att engagera sig i idrotten, menar 

Eliasson (2011, s. 32; jämför: Staffan Karp & Cecilia Stenling 2011).
3
 

Eliassons studie avhandlar inte – åtminstone inte i direkt uttalad form – konstruktionen av 

kön. Däremot säger studien mig någonting om hur man kan se på pojkars och flickors idrotts-

värld(ar). Genom att ha Eliassons olika logiker för ögonen, i det fortsatta arbetet, kan jag 

bättre förstå mig på de erfarenheter som föräldrarna drar av sitt barns idrottande. Konstrukt-

                                                 

2
 Eliasson menar att dessa logiker tenderar att insortera grupperna i vad Eliasson kallar skilda idrottsvärldar, där 

olika kvalitéer/processer i barnfotbollen värdesätts olika högt. Givetvis är grupperna inte att anse som homogena, 

utan variationer inom grupperna förekommer, alltjämt som en grupp i varierande grad kan tillskansa sig och 

värdesätta mer än en logik. Dock pekar Eliassons datamaterial på mönster som i detta fall tar sig i uttryck av att 

flickor, pojkar, föräldrar och ledare kan ses som skilda grupper med var för sig prioriterade logiker. (2009, s. 

154ff). 
3
 Både flickorna och pojkarna i studien framhåller att det bästa med fotbollen är att man ges chansen att förvärva 

och umgås med kompisar och att det näst bästa är fotbollsmatcherna (även om de också leder fram till de sämsta 

upplevelserna). Dock förekommer vissa avvikelser – eller intressanta tillägg, om man så vill. För flera av pojkar-

na framkom det att det också var viktig att vara ”bra” i fotboll, medan det i många av flickornas fall också var 

viktigt att vara ”snäll” och vara en ”god lagkamrat” (Eliasson 2009, s. 74ff). Även här smyger tendenser av nid-

bilderna fram, av pojkar som vinstdrivna och flickor som socialt inriktade, och Eliasson menar att ”flickor och 

pojkar är därmed aktiva medskapare av den kultur som utvecklas i flick- och pojklaget” (ibid., 82). 
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ionen av kön i denna studie antas därmed, likt Eliassons studie, ske och uttalas indirekt, men 

vara alltjämt närvarande i föräldrarnas beskrivningar av barnens, föräldrarnas och ledarnas 

(skilda) fotbollsvärldar. 

 

1.3.2 Föräldrarna (och barnen) i idrottstriangeln 

Forskningen, likt ovan beskrivna relationella idrottstriangel med avseende på föräldern, har 

bland annat fokuserat hur föräldrar ser på/påverkar den typ av socialisation som Eliasson talar 

om. Det bör betonas att en stor del av denna typ av forskning inte sällan har en psykologisk 

ansats. I stort sett ingen forskning har bedrivits med fokus på föräldrars skapande av genus, 

varför nedan redogjorda forskning också bör betraktas i ett indirekt perspektiv i relation till 

studiens syfte.  

I en studie med avseende på ett slags barn–till–förälder–socialisation framkom det att bar-

nets ålder, tidigare föräldraerfarenhet av sport, förälderns och barnets kön, barnets tempera-

ment samt typ av idrott (individuell- eller lagidrott), var avgörande för hur föräldrar förhöll 

sig till (sitt) barns idrottande. Bland annat angav föräldrarna, allteftersom barnet blev äldre, att 

de anpassade sina liv efter barnets idrottande, istället för att barnets idrottande anpassades till 

föräldrarnas liv, vilket var fallet i barnets låga åldrar. Föräldrarna angav också att man upp-

levde handskas mer med känslor när man hade med flickornas idrottande att göra och mer 

med teknik för att förbättra prestationen när man hade med pojkarnas idrott att göra. Andra 

föräldrar angav emellertid att barnets idrottsintresse var mer avgörande för handskandet av 

idrotten, än barnets kön. (Dorsch, Smith & McDonough 2009). Forskning, med avseende på 

ett slags idrottssocialisation, har kunnat konstatera att föräldrainflytande har betydelse för 

kvinnors livslånga idrottsengagemang. Framförallt tre centrala mekanismer upptäcktes: skap-

ande av förebilder, förseende av erfarenheter samt tolkning av erfarenheter. Föräldrainflytan-

det påverkade det livslånga idrottsengagemanget genom att normalisera erfarenheten av id-

rott, särskilt i termer av kön
4
, samt genom att tillåta kvinnorna att göra sina egna röster och 

åsikter hörda i beslut rörande deltagandet i idrotten. (Dixon, Warner & Bruening 2008). 

Vidare har preferenser rörande barn-/ungdomsidrottstränare undersökts bland ungdomsid-

rottare och föräldrar. Studien visade att barn, mer än föräldrar, föredrog en tränare som till-

handahåller tillfällen för barn att utveckla laganda och vänskap, att denne själv kan utföra 

                                                 

4
 Författarna framhåller att föräldrarna, särskilt mödrarna, var centrala i skapandet av en atmosfär där deltagande 

i idrott var lämpligt för flickor – något som förmodligen gick stick i stäv med föräldrarnas egen uppfostran – och 

att detta ansågs vara en nyckel, särskilt under puberteten, för kvinnors fortsatta deltagande i idrott. (Dixon, War-

ner & Bruening 2008, s. 551f). 
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vissa moment samt att hålla barnen aktiva under träning. Flickor föredrog en tränare som fo-

kuserar på att hålla idrottarna aktiva medan pojkar föredrog en tränare som betonar fysisk 

hälsa (fitness) samt tävlingsinriktade utmaningar. Mödrar, mer än fäder, föredrog tränare som 

förser tillfällen för att lära sig nya färdigheter och att tränaren själv kan utföra färdigheterna. 

(Martin, Dale & Jackson 2003). 

Tidig forskning med avseende på föräldrainflytande i skolan har konstaterat att föräldrar 

snedvrider (distort) sina upplevelser av sina barn i könsstereotypa aktiviteter, som i matte och 

idrott, vilket påverkar föräldrarnas engagemang beroende av barnets kön. Snedvridningarna 

av föräldrarnas upplevelser berodde ofta på att föräldrarna hade könsimpregnerade förutbe-

stämda uppfattningar om pojkars och flickors kompetens i olika aktiviteter, där matte lyfts 

fram som ett typiskt ämne där företrädesvis flickor är/ska vara duktiga och idrott som ett 

ämne där företrädesvis pojkar är/ska vara duktiga. Detta visade sig påverka barnens självupp-

fattning om deras kompetens i berörda aktiviteter samt att detta slutligen kunde leda till på-

verkan av själva valet av aktivitet. (Eccles, Jacobs & Harold 1990). Nyare forskning, med 

fokus på barns självupplevda kompetens, värde och deltagande i idrottsundervisningen i 

grundskolan, har också kunnat konstatera att pojkar upplever en högre tro på deras kompe-

tens, värde och idrottsdeltagande än vad flickor gör. Vidare visade resultaten, likt ovan 

nämnda forskning (se också Eccles et al. 2008; Jacobs et al. 2002), att föräldrar uppvisade 

könsstereotypa åsikter och beteenden med avseende på föräldrars inverkan på deras barns 

deltagande i och motivation för idrottsundervisningen. Föräldrarna upplevde deras söners 

idrottskompetens som högre och att idrottandet var viktigare för sönerna än för döttrarna. 

(Fredricks & Eccles 2005; jämför: Behrman, Pollak & Taubman 1986). Dock har viss forsk-

ning gjort gällande att föräldrars åsikter och engagemang inte varierar som en funktion av 

barnets kön (se bland annat Babkes & Weiss, 1999; Bois et al. 2005; Weiss & Barber, 1995). 

 

1.3.3 Flickorna och pojkarna i idrottstriangeln 

En del forskning, inom idrottens kontext, har – än mer än ovan återgiven forskning – fokuse-

rat pojkarna och flickorna i detta relationella samspel, dels på relationerna mellan varandra, 

dels på relationerna med föräldrar och ledare(/lärare). Såväl Birgitta Fagrell (2000) som Hå-

kan Larsson (2001) ägnade sina doktorsavhandlingar åt detta samspel. Fagrell undersökte hur 

flickor och pojkar i sju-åtta års ålder förhåller sig till och uppfattar det som Fagrell kallar det 

socialkulturella könet – i dagligt tal kallat kvinnligt och manligt – i relation till kroppen, idrot-

ten, familjen och arbetet. Resultaten visade att genusifieringen av den fysiska (idrotts)kroppen 

var manlig. Gränsen mellan manligt och kvinnligt visade sig ibland vara kontextuellt svag 
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men konstruktionen av den skötsamme, lugna flickan och den busiga autonoma pojken rådde 

alltjämt. Larsson, å sin sida, intervjuade ett antal friidrottsungdomar om hur de såg på och 

förhöll sig till sitt eget idrottande, andra idrottande ungdomar, kroppen samt tränaren. Resul-

taten med avseende på intervjuerna visade att ungdomarna själva angav det vara viktig att 

vara ”seriös” med sin idrott (träna hårt, vilja prestera och bli bättre), samt att det i samtal om 

varför flickor och pojkar idrottar framkom stereotypa synsätt på pojkars respektive flickors 

relation till idrott. Intressant nog var dock uppfattningarna om sina egna motiv långt mer va-

rierande än i samtalen om andras. Härvidlag framhöll pojkarna mer än flickorna värdet av 

kamratskap, gemenskap och att idrott är en vettig sysselsättning, medan flickorna var de som 

framstod som tävlings- och prestationsinriktade, professionella och seriösa. Följaktligen fram-

stod resonemang om jaget och andra som könsneutrala, medan svaren på Larssons uttryckliga 

frågor om pojkar och flickor renderade mer könsimpregnerade resonemang.  

Likt Eliasson utgår såväl Larsson (2001) som Fagrell (2000) från att pojkar och flickor är 

medaktörer i att (åter)skapa den socialisation (och genusifiering) som råder inom barn- och 

ungdomsidrotten – detta har också visat sig leva kvar i senioridrotten/-fotbollen (jämför: And-

reasson 2007; Fundberg 2003). Vidare forskning har också dragit samma slutsats och har 

bland annat kunnat visa hur spontanidrott i grundskoleåldern fungerar som ”genusregim”, där 

pojkarna använder en logik som inordnar flickorna i spelet på pojkarnas villkor, tilldelar 

flickorna underordnade platser i spelet, eller – genom liknande underordningsstrategier, hårt 

spel och/eller uteblivna passningar – exkluderar flickorna från det spontana spelet. Flickorna 

vill därav inte deltaga då de inte tillåts vara fullvärdiga medspelare och att de därtill utsätts för 

en skaderisk. (Dovborn & Trondman 2007). Som Fagrell (2000) och Larsson (2001) också 

framhåller har idrottens historiska prägling av mannen gjort att kvinnans närvaro behövts be-

rättigats och motiverats för. Detta har sedermera gjort att idrottande kvinnor – inte minst fot-

bollsspelande kvinnor – tvingats förhålla sig till ett kvinnlighetsideal såväl som ett idrotts-

ideal; kvinnorna har behövt bekräfta att de är riktiga kvinnor trots att de idrottar, medan de 

samtidigt behövt bekräfta att de är riktiga idrottare/fotbollsspelare trots att de är kvinnor. 

(Apelmo 2005; Andreasson 2006). Måhända att det är det sistnämnda som gör att flickorna 

själva, i Larssons intervjuer, framställer sig som de seriösa och tävlingsinriktade? 

Relativt mycken forskning har gjorts kring vilka motiv som finns för idrottsligt deltagande 

hos barn och ungdomar, såväl inom skolan som utom skolan. Resultaten har kunnat påvisa 

förhållandevis stora skillnader emellan pojkar/män och flickor/kvinnor respektive emellan val 

av fritidsaktivitet. Pojkar lade ned avsevärt mycket mer tid på fritidsaktivitet än flickorna och 

gjorde så, med större spridning över barndomsåren. Dessutom deltog pojkar mer i lagidrotter, 
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medan flickor deltog mer i estetiska aktiviteter. (Barnett 2008; Molinuevo et al. 2010; Denault 

& Poulin 2009; Larsson 2009). Forskningen har också kunnat bekräfta tidigare fynd gällande 

att barn i barn-/ungdomsidrott (i detta fall 8-11 år) tycker deltagande och njutning är viktigare 

än att vinna samt att de tror att deras föräldrar anser samma sak. Här uppmättes dock få eller 

inga ålders- eller könsskillnader. (Meisterjahn & Dieffenbach 2008). 

 

1.3.4 Sammanfattning av forskningsläget 

Med fokus på den socialisation som sägs försiggå i barn- och ungdomsfotbollen, enligt Inger 

Eliasson, kan vi dela upp kontexten i tre ben, likt en idrottens triangel: pojkar/flickor, ledare 

och föräldrar. De tre grupperna är inte att anse som homogena men likväl med för sig priorite-

rade logiker, där pojkar/flickor främst värdesätter den sociala biten av fotbollen, ledarna den 

sportsliga utvecklande biten och föräldrarna den uppfostrande biten. Fotbollskontexten omges 

av en rad olika relationer inom grupperna, såväl som mellan grupperna och förväntningarna 

på föräldrarna är många och varierande. Ytterligare forskning med fokus på föräldern har inte 

sällan en psykologisk ansats, där det bland annat konstaterats att föräldrar i stor utsträckning 

anpassar sina liv efter sitt barns idrottande, ofta i stigande grad med barnets ålder. Föräldrars 

engagemang har också visat sig vara avgörande för flickors livslånga idrottsintresse samt att 

föräldrar inte sällan framställer pojkar som prestationsinriktade och flickor som socialt inrik-

tade. Föräldrars förutfattade meningar, som en funktion av kön, har också rapporterats i sko-

lan och visat sig påverka pojkars och flickors självuppfattade kompetens och val av aktivitet, 

där såväl föräldrar som deras söner upplevde pojkarnas idrottskompetens som högre än flick-

ornas. 

Genus är något som avhandlas tämligen indirekt i tidigare forskning med undantag för den 

forskning som mer fokuserar pojkarna och flickorna. Härvidlag har det visat sig att flickor 

föredrar tränare som håller dem aktiva medan pojkar föredrar tränares emfas vid tävlingsmo-

ment. Forskningen har också visat att pojkar och flickor själva är aktiva i den socialisation 

eller genusifiering som pågår inom idrotten och att bland annat spontanidrotten blir till ett 

verktyg för att inordna flickorna i idrottens arena på pojkarnas villkor. Genusifieringen av 

idrotten är alltjämt manlig vilket bland annat innebär att flickor tvingas förhålla sig till ett 

dubbelt normbärande; de måste försäkra omgivningen om att de är riktiga kvinnor trots att de 

spelar fotboll, samtidigt som de måste visa sig vara riktiga fotbollsspelare trots att de är kvin-

nor. Analys av deltagande i idrottande har visat att flickor i större utsträckning sysselsätter sig 

i estetiska idrotter medan pojkar i större utsträckning sysselsätter sig i lagidrotter. 
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I studien har jag valt att fokusera på föräldern ur ett mer direkt genusperspektiv. Är det 

fortfarande så att föräldrarna framställer pojkarna som prestationsinriktade och flickorna som 

socialt inriktade och lyfter föräldrarna några andra anledningar till idrottsligt deltagande än 

pojkar och flickor i tidigare forskning? Vad är det för slags normer och förväntningar med 

avseende på maskulinitet och femininitet som föräldrar målar upp i den idrottsliga kontexten? 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur föräldrar konstruerar kön i en fotbollskontext. 

De frågeställningar som skall hjälpa uppfylla syftet är: 

1. Hur talar föräldrar om pojkars och flickors motiv för fotbollsspelande? 

2. Hur talar föräldrar om idrottens fostrande egenskaper? 

3. Upplever föräldrar att pojkar och flickor ges samma förutsättningar i fotbollsför-

eningen?  

4. Hur talar föräldrar om maskulinitet och femininitet i en fotbollskontext? 
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1.5 Teoretiska utgångspunkter 

1.5.1 Hirdmans historier om A 

Femininum är […] en helt beroende kategori, avhängig 

maskulinum som jorden avhängig solen, kring vilken 

hon cirklar. 

(Yvonne Hirdman 2001, s. 47) 

 

För att kunna upptäcka när och hur föräldrar konstruerar kön kan det vara bra att ha med oss 

vissa glasögon i den fortsatta läsningen för detta konstruerande. 

Hirdman beskriver i sin bok Genus – om det stabilas föränderligas former (2001), ofta 

med en historisk ansats, hur kvinnan alltjämt sätts i relation till mannen. Hon talar om formler 

för hur kvinnan konstruera(t)s, alltid med mannen som referens eller utgångspunkt. Huvud-

personen, således, är mannen och denne ges därför beteckningen A. Kvinnan, däremot, har 

dragits med ett antal symbolbeteckningar: 

 

Tablå 1. Den historiska framställningen av kvinnan (fritt efter Hirdman 2001). 

 

Givetvis finns det risker med att uttrycka framställningen av kvinnan så kategoriskt och 

tidsbundet som ovan, och det är även något som Hirdman uppmärksammar:  

 

A – icke A = grundformeln. Detta menar Hirdman är grundformeln, där kvinnan framställs som en icke–

man. Dock står detta slags framställning mestadels att finna i uråldriga skeenden där kvinnan helt enkelt inte 

var närvarande, varför ”formeln” inte är särskilt relevant i mer dagsaktuella framställningar. Dock fungerar 

den likväl som plattform för de övriga två formlerna, varför den förtjänar sin plats i redogörelsen. (s. 27-28) 

A – a = jämförelsens formel. I antiken framställs kvinnan som härledd av mannen. Gud skapade kvinnan 

från ett av mannens revben och kallade henne maninna. Kvinnan framställs som en ofullgången/sämre sort av 

mannen och man ”trodde” länge att kvinnans kön helt enkelt var det av mannens – det hade bara inte utveck-

lats tillräckligt och fallit ned från kroppen. Formeln förstärktes under renässansen där en stor fascination 

kring den mänskliga kroppen ledde till ett otal antal mätningar där det just ”konstaterades” att kvinnan var en 

sämre/mindre utvecklad man. (s. 28-35) 

A – B = den normativa formeln. Kring sekelskiftet 1800–1900 framställs kvinnan i motsats till mannen. Här 

betonades kontraster och dikotomin mellan könen. Kvinnan sades omöjligen kunna jämföras med mannen, då 

hon var honom artskild och annorlunda. Det mest centrala i denna formel är kvinnans roll som mor. Hennes 

främsta uppgift är att föda och uppföda barn, medan mannen lämnats åt att slåss mot andra män för ägandet 

av kvinnan(s gunst). Således blev den kvinnliga kroppen än mer dominerande för förståelsen av kvinnan. 

Livmodern, äggstockarna och brösten framställdes som reproduktiva organ. Denna fokus ledde sedermera till 

att kvinnan blev endast kön; hennes hela tillvaro kretsade kring att hitta sexuella partners för att få föda nya 

barn. (s. 35-44) 
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I ”det verkliga livet” – både då och nu – är tankar/föreställningar/känslor om 

Kvinnan oftast hopeggade av båda [A – a, samt A – B, min anmärkning]. Po-

ängen med att ta isär dem är att visa på ett mönster varvid vi enklare får syn på 

hur det görs när det görs femininum – och att vi samtidigt ser likheterna i de två 

olika konstruktionerna. 

(Hirdman 2001, s. 44) 

 

Vad gäller mannen uppmärksammar Hirdman, det hon kallar maskulinums första lag, att 

definitionen av mannen sällan handlar om att utreda vad mannen är, utan snarare vad mannen 

inte är
5
: 

 

Han är inte mjuk, blöt, köttig, känslosam, okontrollerbar, svag, passiv, a-

moralisk, lögnaktig, oförmogen till ett högre tänkande, etc. Tvärtom. Alltså är 

Han hård, torr, ande, förstånd, kontroll, styrka, aktivitet, har förmåga till mora-

liskt omdöme, är att lita på, med exklusiv benägenhet för ett högre tänkande, etc. 

(Hirdman 2001, s. 48) 

 

Därtill framhåller Hirdman att mannen (till skillnad mot kvinnan) står för variation, diffe-

rentiering och mångfald och detta var ett kärt ämne under 1800-talet, då genikulten odlades: 

det var endast det manliga släktet som innehade sådan bredd där såväl idioter som de riktiga 

genierna rymdes. Kvinnan var helt enkelt en medelmåtta, varken sämre och framförallt inte 

bättre än mannens intellekt. (Hirdman 2001, s. 51). 

Eftersom vi redan klarlagt att kvinnan förstås genom hennes kropp, innebär ovanstående 

resonemang att mannen inte är kropp och detta vållar mannens konstruktion – eftersom det är 

han som ska vara stark och aktiv, och så vidare – en del problem. Mannen blir således till själ 

och lösningen blir att göra vissa specifika kroppsegenskaper, likt en besvärjelse, till ande: 

”rätt formad och fostrad blir kroppen en tillgång, en otvetydig bärare av styrka, potens. Sam-

tidigt är kroppen också svagheten, ’kvinnligheten’, svikaren med sina krav, sina behov, sin 

lust, sin dödlighet.” (ibid., s. 52). Därmed måste kroppen (kvinnan) tyglas av det rationella 

förståndet (mannen) och att övervinna kroppen har varit ett varierande men bestående tema 

från antikens döddagar. 

Så till dramats huvudperson, som Hirdman kallar det – hur konstrueras egentligen man-

nen? Likt kvinnans framställning sammanfattas historieskrivningen i tre teman men där jäm-

förelsen mellan enkönsmodellen (A – a) och tvåkönsmodellen (A – B) likväl är det centrala: 
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Tablå 2. Den historiska framställningen av mannen (fritt efter Hirdman 2001). 

 

Vem är det då man jämför med, när man jämför kvinnor med män, undrar Hirdman. Hird-

man menar att man refererar till den manliga normen. En genomsnittsman, en statistisk kon-

struktion och ett sammansatt ideal som gör att kvinnor generellt sett är kortare, saknar an-

siktshårighet och har högre blodtryck och så vidare. Det bildas ett slags supermaskulinum 

eller ”A” och Hirdman menar till och med att vi härvidlag talar om en jämförelse mellan 

kvinna – och människa (man på engelska betyder både människa och man), ett A utan kön: 

 

Han är i centrum i de filosofiska samtalen om människan och han spökar bakom 

uttryck som ”människans sanna natur”. Vi ser Honom i Leonardo da Vincis be-

römda teckning av människan som alltings mått. Han finns, grov och påtaglig, i 

det ryska ordspråket: ”Hönset är ingen fågel och kvinnan är ingen människa”. 

(Hirdman 2001, s. 60) 

 

Att bära normen blir således maskulinums andra lag (jämför: Hirdman 2004, s. 116f). 

                                                                                                                                                         

5
 Jämför Andreasson 2007 samt Fundberg 2003, där männen/pojkarna definierar sin manlighet genom att distan-

sera sig mot det icke önskvärda; kärringen, bögen och invandraren. Se också Connell 1999, s. 116. 

A som i A – a. I antiken handlade ”omsorgen om sig”, som Foucault uttrycker det, att befästa sin virilitet – att 

inte glida ned på skalan från A till a blev ett livslångt projekt. Det innebodde alltså en nervositet kring göran-

dets uteblivelse – om man inte tränade musklerna och rösten, om man inte stod emot ”tjejbacillerna” – att a 

kunde bli A eller, ännu värre, att A kunde bli a. (s. 52-53) 

A som i A – B. I denna särartsskiljande hund–och–katt–modell torde väl nervositeten ha lagt sig? Mannen 

föds ju till man och blir man och kvinnan föds till kvinna och blir kvinna. Men här lurar en paradox, menar 

Hirdman: när kvinnan blir mer natur, mer kön, blir således mannen mer människa, mer förstånd. Men även 

kvinnan har ju en hjärna, så här behövs den manliga överlägsenheten bevisas. Som vi lärt oss tidigare blev 

renässansen mätande och vägande samt darwinismens evolutionsteorier metoderna för denna bevisning. Även 

vid sekelskiftet 1900-2000 aktualiserades hjärnforskningen igen och grundantagandet är alltjämt att genus-

skillnaderna kan förklaras av biologiska skillnader, där det existerar ”riktiga män” och ”riktiga ”kvinnor”. 

Men det är här mannen blir nervös igen. Mannen behöver övertyga sig själv om sin A–status, att den riktiga 

manligheten finns där, medfödd, i mannens inre. (s. 54-56) 

A som i A – A. Hirdman menar att det finns en tredje dimension av konstruerandet av mannen, kanske den 

allra viktigaste, nämligen den mellan män. Nyanserna i vad som uppfattas som riktigt manligt här ovan, har 

säkerligen mejslats fram, genom kamp, i konkurrens och i ideliga jämförelser mellan män. Hirdman framhål-

ler också att dylika enkönade situationer/processer är idealiska i skapande av genus, såväl för män som för 

kvinnor. (s. 57-58) 
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1.5.2 Connells sociala förkroppsligande 

Det står klart att våra kroppar påverkas av sociala pro-

cesser. Folkhälsan, barnets utveckling och idrotten 

bjuder på ett överflöd av bevis.  

(R. W. Connell 2002, s. 49) 

 

Som ett komplement till Hirdmans ”historier om A”, kommer jag också använda mig av de 

glasögon som R. W. Connell ger mig. I sin bok Om Genus bidrar denne med en viktig aspekt: 

 

Eftersom forskningen om likheter mellan könen har vederlagt uppfattningen om 

en dikotomi mellan manlig och kvinnlig personlighet, måste vi avvisa alla ge-

nusmodeller som utgår från att sociala genusskillnader orsakas av att kroppsliga 

skillnader ger upphov till psykologiska skillnader. [---] Kroppar har agens och 

kroppar är socialt konstruerande. Biologisk och social analys kan inte särskiljas 

från varandra [---]. 

(Connell 2002, s. 67) 

 

Likt Hirdman framhåller Connell alltså kroppen som ett centralt tema i skapandet av genus 

och ska man skönja ett slags kritik mot den typen av ansats som Hirdman tar (och många 

andra genusforskare med henne, för den delen) är det att hon ibland glömmer – eller inte till-

räckligt betonar – att män som grupp och kvinnor som grupp inte kan ses som homogena: 

”’Skillnadens’ genusteori svarar mot ett mönster av fysiska skillnader – distinktionen mellan 

hona och hane. Naturligtvis finns det många andra skillnader mellan de 6,2 [idag sju, min 

anmärkning] miljarder människokropparna i världen”, raljerar Connell (2002, s. 67). Men 

Connell menar även att det, denna otroliga mångfald till trots, likväl finns sociala praktiker 

som förbinder dessa kroppar (jämför: Connell 1999, s. 109ff). Praktiker av allt det människor 

gör i sina dagliga liv: 

 

Kroppar är både objekt för sociala praktiker och agenter i sociala praktiker. 

Samma kroppar är båda delarna samtidigt. De praktiker som kropparna deltar i 

bildar sociala strukturer [---] och personliga livsbanor [---] som i sin tur skapar 

förutsättningar för nya praktiker som påverkar och engagerar kroppar. Det finns 

en cirkel, ett kretslopp, som förenar kroppsliga processer och sociala strukturer. 

(Connell 2002, s. 67f) 
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Connell kallar denna process för socialt förkroppsligande och ser ingen motsättning i 

kroppens materiella egenskaper, som att ha ett kön, föda barn, ge mjölk och ta emot samt ge 

njutning, och kroppens därtill hörande kroppsliga aktiviteter – vilka iscensätts genom sociala 

praktiker – som att föda och vårda barn, njuta av sexualitet och idrott, anstränga sig och ska-

das av arbete, och så vidare.
6
 

Således, menar Connell, att den sociala världen inte är något som består – den måste hela 

tiden återskapas genom praktik: ”Genus som en struktur av relationer skapas i denna histo-

riska process, och kan därför aldrig vara statisk, eller exakt kopieras.” (Connell 2002, s. 72) 

Den rätta frågan är alltså inte ”kan genus förändras?” utan ”i vilken riktning håller genus på 

att förändras?” 

Sammanfattningsvis kommer jag i analysen av datamaterialet söka efter de slags konstrukt-

ioner av kvinnan och mannen, som kan förstås genom Hirdmans A-formler, men också hålla i 

minnet att denna konstruktion inte är något som görs åt oss och att vi utelämnas åt att finna 

oss i processen. Vi är alla med och gör kön ständigt, vilket i sig sluter det sociala kretslopp 

som förser oss med normer om kvinnligt och manligt och om kvinnliga och manliga kroppar. 

Jag kommer också hålla i minnet att idrotten i allmänhet och fotbollen i synnerhet inte sällan 

är medproducenter av ett supermaskulinum där idrottskroppen alltjämt framställs som manlig. 

Inte minst i idrotten möter vi förväntningar på hur vi ska bete oss beroende av vilket kön vi 

tillhör. Vi bejakar dessa förväntningar för att bli accepterade av gruppen och samhället, och 

förväntningarna cementeras därmed än mer. 

                                                 

6
 Connell menar att idrotten bidrar med ett sällan så tydligt exempel av detta förkroppsligande, som han också 

kallar kroppsreflekterande praktik: ”Se bara på den kroppsreflekterande praktik som skapar den åtråvärda mas-

kuliniteten hos en idrottsstjärna [---]. Stjärnans praktik omfattar träningsrutiner som utarbetats av hans tränare 

och som använder sig av kunskaperna hos experter på idrott och medicin. Den omfattar också själva idrottsutöv-

ningen, som organiseras av mångmiljonföretag (idrottsorganisationer och sponsorer). [---] Här pågår en inveck-

lad social process. Ändå baseras allt detta arbete på, och syftar tillbaka till, kroppens fysiska prestationer.” (Con-

nell 2002, s. 68f; jämför: Jönsson 2007, s. 31) 

   Larsson är inne på samma spår: ”Om lagidrotter, kamsporter och fysiskt ansträngande idrotter i större utsträck-

ning lockar män än kvinnor så beror detta på att sådana aktiviteter bekräftar samhällets dominerande föreställ-

ningar om manlighet, samtidigt som de bidrar till skapandet av manlig identitet och självförståelse och också 

serverar samhället med just de kroppar, beteenden och förhållningssätt (såväl till sig själv och den egna kroppen 

som till andra människor) som uppskattas och ses som eftersträvansvärda.” (Larsson 2009, s. 14) 
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2 Metod 

2.1 Om intervjuer – varför intervjuer? 

Resonemanget om det positiva värdet i att intervjua el-

ler möta någon förutsättningslöst är att indirekt hävda 

att ju mindre kunskaper intervjuaren har, desto bättre. 

Att naivitet skulle vara ett ideal i professionella sam-

manhang.  

(Annika Lantz 2007, s. 23) 

 

Att ta reda på hur föräldrar konstruerar kön handlar mycket om att ta reda på hur föräldrarna 

uppfattar och därefter (om)konstruerar sin värld. Att ställa frågor om människors omvärlds-

uppfattningar – om deras värderingar, upplevelser och tolkningar – innebär inte sällan ett 

slags inträngande i människans personliga sfär. Därav är ett personligt samtal också att före-

dra. (Andersson 1985, s. 17; 76ff).
 7

 Av den anledningen har jag för denna studie valt inter-

vjuer som metod. Intervjuer kan, som inget annat instrument, fånga upp nyanser i grått som 

enkäter och observationer riskerar att gå miste om
8
. I en intervju kan jag ställa följdfrågor, gå 

på djupet, dra fram undangömda reflektioner och erbjuda människan att själv klä världen i 

ord.  

Intervjuer beskrivs ofta som en subjektiv metod som allt som oftast ställs emot objektiva 

metoder. Det subjektiva ges här en negativ personligt färgad och ovetenskaplig laddning me-

dan det objektiva ges en positiv distanserad och vetenskaplig laddning. Men på samma sätt 

som ett ”objektivt” fotografi i själva verket kan vara manipulerat, kan subjektiva utsagor 

hjälpa oss beskriva fenomen mer än något annat (Andersson 1985, s. 14f; jämför: Jacobsen 

1993, 11ff; Larsson 2001, s. 39f; Lantz 2007, s. 14f). 

                                                 

7
 Lantz, å sin sida, skiljer samtalet som begrepp från intervju som begrepp. Intervjun, till skillnad från samtalet, 

är ett samspel mellan två personer med olika och inte jämställda roller. En frågar och en svarar. (2007, s. 10f). 

Dock syftar Andersson troligtvis mer på den intima nivån av samtal och inte samtalets samspel som sådant. Jag 

ser därmed ingen motsättning i att härvidlag använda begreppet samtal. 
8
 Givetvis kan observationer, då detta också är att beteckna som en kvalitativ metod, fånga upp många nyanser 

av ett skeende men då sker det oftast i kombination med intervjuer. Utan att uttryckligen kunna fråga om en 

händelse utelämnas forskaren – och för den delen läsaren – till att fritt resonera kring bakomliggande motiv och 

tankar. Jämför bland annat Andreasson 2007 och Fundberg 2003. 
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2.2 Strukturerad eller inte strukturerad – en fråga om validitet och 

reliabilitet 

En intervju kan variera från att vara hårt styrd till att vara mycket löst strukturerad (Andersson 

1985, s. 25). Intervjuguiden bör vara så utförlig och bred så att utbroderande resonemang inte 

hotar att ställa intervjun på kant med syftet – eller för den delen validiteten (jämför: Jacobsen 

1993, s. 13f) – men inte heller så strukturlös och fri att det blir svårt att se stringens och möns-

ter i återkommande svar – eller för den delen att reliabiliteten hotas. Eller som Andersson 

uttrycker det: ”fördelen med öppna frågor är att man t ex inte styr eller begränsar försöksper-

sonen till i förväg bestämda svar och att man ger utrymme för försökspersonen att ge ett utför-

ligt och nyanserat svar. Detta vinner man på bekostnad av att svaren blir ganska eller rentav 

mycket svårtolkade och svåra att jämföra sinsemellan.” (1985, s. 73) Å det motsatta skall det 

kommas ihåg att en för hårt strukturerad guide inte sällan upplevs som en tvångströja, både 

för intervjuaren och för den intervjuade. 

Mellanvägen kallas allt som oftast den halv-/semistrukturerade intervjun, där intervjuaren i 

förväg bestämt vilka ämnesområden som skall behandlas samt vilket slags information stu-

dien greppar efter.
9
 Även de enskilda frågorna kan vara mer eller mindre strukturerade. I stu-

dien använder jag mig av allmänt hållna frågor, som inbjuder den intervjuade till spontana 

uppfattningar, opåverkade av intervjuaren, som därefter följs upp av mer systematiskt ni-

schade frågor (ibid., s. 76ff). Kvalitativa ansatser som i denna studie påbjuder mig nämligen 

en öppen intervjuform (Lantz 2007, s. 45; jämför: Kvale 1997, s. 51f), emedan min blyg-

samma erfarenhet som intervjuare säger mig att jag mellan de öppna intervjuformerna väljer 

den riktat öppnade intervjun (Lantz 2007, s. 33; jämför: Andersson 1985, s. 77; Lantz 2007, s. 

53). 

                                                 

9
 Andersson menar att den halvstrukturerade intervjun påbjuder att guiden inte har färdigformulerade frågor eller 

ens bestämt i vilken ordning ämnesområdena ska behandlas. Detta ställer i sin tur väsentligt högre krav på inter-

vjuerfarenhet och -förmåga hos intervjuaren. 
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2.3 Intervjuförfarandet 

2.3.1 Intervjun som interaktionsprocess 

Rubriken är lånad av Andersson (1985) och syftar till att intervjusituationen innehåller så 

mycket mer än bara de frågor och svar som studsar fram och tillbaka i samtalet. Här bör jag 

vara uppmärksam på att även gester, kroppshållning och -rörelser, mimik, ögonrörelser och 

tonfall/-läge påverkar intervjun (jämför: Jacobsen 1993, s. 62ff). Härvidlag har jag haft stor 

användning av Anderssons sätt att beskrivna intervjun i fyra betingelser som påverkar 

varandra: 

 

Figur 2. Anderssons (efter Warwick & Lininger 1975) modell över de betingelser som påverkar kom-

munikationen i intervjun (1985, s. 172). 

 

I utformandet av intervjusituationerna har jag, med utgångspunkt i ovanstående, sett till att 

det funnits gott om tid. De intervjuade informerades om att intervjun som mest skulle uppta 

en timme. Dock varade den längsta intervjun strax under 45 minuter. För att bibringa de in-

tervjuade en känsla av trygghet och säkerhet valde jag en van klubbmiljö (föreningens café) 

som plats för intervjuerna. I två av fallen utfördes intervjuerna, på initiativ av den intervjuade, 

istället i den intervjuades hem. I ett fall, också det på initiativ av den intervjuade, utfördes 

intervjun istället på telefon. Likt Anderssons emfas vid första intrycket, med avseende på in-

Intervjusituation 

– tid 

– plats 

– andra personer 

– etc. 

Intervjuaren 

– sociala egenskaper 

– intervjuskicklighet 

– motivation 

– trygghet, säkerhet 

– etc. 

Den intervjuade 

– sociala egenskaper 

– förmåga att svara 

– villighet att svara 

– trygghet, säkerhet 

– etc. 

Intervjuinnehåll 

– känslighet 

– svårighetsgrad 

– intressegrad 

– väcker ångest 

– etc. 
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tervjuaren, var jag också noga med min klädsel, språk och framtoning för att bygga min tro-

värdighet gentemot den intervjuade. 

Jag valde medvetet bort föreningskläder och tvättade bort alltför fackmässig språkanvänd-

ning. Därtill gjorde jag mitt yttersta för att visa empati för den intervjuade. Det bör dock beto-

nas att intervjuaren inte skall träda i rollen som kamelont i försök att smälta in med de inter-

vjuade (till exempel med att lägga till med slang i intervjuer av yngre studiedeltagare). Ett 

gott mantra som jag istället försökt efterleva är att tona ned min egen betydelse: intervjuaren 

ska aldrig spela huvudrollen. 
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2.3.2 Intervjustudiens planering och gång 

I planerandet av själva intervjustudien har jag istället haft stor användning av Kvales sju sta-

dier för intervjuundersökningar: 

 

Tablå 3. Studiens sju stadier (fritt efter Kvale 1997, s. 85). 

1. Tematisering. Tre teman har använts: (1) motiv för idrottande: varför spelar barnet fotboll; 

(2) idrott som uppfostrare samt (3) lika villkor – klubbens förutsättningar. Frågorna kret-

sar således inte kring uttryckliga uppfattningar kring kön, genus, manligt och kvinnligt, 

utan det jag kommer att analysera är hur föräldrarna, i/kring dessa teman, talar om – kon-

struerar – mannen/pojken/manlig(t) respektive kvinnan/flickan/kvinnlig(t). 

2. Planering/procedur. Efter det att intervjuguiden upprättades utfördes en pilotintervju (se 

andra bilagan) med en förälder enligt urvalskriterierna (se rubrik 2.3.3 Urval), varefter in-

tervjuguiden reviderades något (se tredje bilagan). Därefter kontaktades den aktuella för-

eningen mejlledes (se fjärde bilagan) och därpå ett antal föräldrar (se femte bilagan). Den 

information som tillhandahölls om studien klargjorde att jag intresserade mig för att höra 

föräldrarnas syn på pojkars och flickors förutsättningar för fotboll, hur de såg på klubben 

samt tränaren. Genomgående framhöll jag att svaren skulle behandlas anonymt, att even-

tuella namn skulle skrivas bort alternativt fingeras i uppsatsen, samt att det inte heller 

skulle framgå vilken förening det gällde. Därtill informerades föräldrarna om att de när 

som helst, utan att behöva förklara sig, fick avbryta intervjun och/eller välja att inte svara 

på specifika frågor. 

3. Intervju. I mina intervjuer har jag inledningsvis sökt hålla mig till öppna korta frågor (in-

ledande frågor) som inbjuder till spontana och rika svar. Istället för att direkt ställa upp-

följningsfrågor har jag istället ofta använt mig av det Andersson kallar probes (pauser, 

nickar, hummanden, med mera, se Andersson 1985, s. 137ff). (jämför: Kvale 1997, s. 

124ff). 

4. Utskrift. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobilapplikation. Inspelningarna över-

fördes därefter till dator, varefter de för resultatet relevanta delarna av intervjuerna tran-

skriberades (Kvale 1997, s. 155ff). Även i transkriberingarna fingeras eventuella namn 

och utskrifterna finns i författarens ägo. 

5. Analys. Eftersom föräldrarna inte styrs i sina utsagor, utgör inte allt stoff för analys och 

här har jag utfört det Lantz kallar datareduktion, där irrelevanta delar av utsagorna utsor-

terats (2008, s. 107ff; Kvale 1997, s. 187). De delar som valts ut för analys har framförallt 

bäring på de teoretiska utgångspunkterna (se rubrik 1.5). 

6. Verifiering. Verifiering av uppsatsens validitet och reliabilitet (samt generaliserbarhet) 

görs främst i avsnittet sammanfattade diskussion (se rubrik fyra). 

7. Rapportering. Rapportering av intervjuerna görs främst i avsnittet resultat (se rubrik tre). 
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2.3.3 Urval 

Med anledning av att resonemangen förutspåddes att inte uttryckligen handla om genusrelate-

rade frågor uppmärksammade jag betydelsen i att intervjua föräldrar för söner respektive dött-

rar. Resonemangen antogs alltså inte komma att handla om pojkar i relation till flickor eller 

vice versa, men att föräldrarna likväl kunde komma att föra resonemang kring manligt respek-

tive kvinnligt i relation till sitt barn. Således intervjuades fem föräldrar till flickor respektive 

fem föräldrar för pojkar
10

. Givet att syftet och frågeställningarna efterlyser resonemang kring 

genus, kön, kvinnligt och manligt, och så vidare, gjordes ett urval av föräldrar till pojkar och 

flickor i åldern 12-14. När barnen ställs inför pubertetens omvälvningar torde uppfattningar 

kring sig själv, kroppen, andra flickor och pojkar samt föräldern intensifieras och således på-

verka relationerna till andra flickor, pojkar samt föräldern. (Puberteten är, av dessa anledning-

ar, också en turbulent tid för föräldrar och förhållningssätten till ovan givna teman bör rim-

ligtvis också intensifieras.) Därtill utgör åldern 12-14 i fotboll, likt många andra idrotter, 

övergången från barn- till ungdomsidrott. Här torde uppfattningar om klubben, om bland an-

nat klubbens förseende av förutsättningar för barnets fotbollsutövande, också intensifieras – 

inte minst med tanke på att nivåindelningar av allehanda slag brukar sammanfalla med över-

gången (ifall det inte redan gjorts). Klubben valdes ut av bekvämlighetsskäl, då jag geogra-

fiskt hade nära till föreningens hemvist samt att jag redan innehade etablerade kontakter i 

klubben. Förfrågan om intervju ställdes av samma anledning till samtliga lag för pojkar, fjor-

ton år, samt flickor, tretton år. 

                                                 

10
 Pilotintervjun bedömdes hålla så hög kvalitet att den inräknats som en av fem ”pojkintervjuer”. Värt att notera 

är att den intervjuades son var 13 år, vilket var ett år yngre än alla andra ”pojkföräldrar”. 
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3 Resultat 

Antalet föräldrar som deltog i studien är tio stycken. Fem är föräldrar åt söner, varav tre är 

kvinnor och två är män. Fem är föräldrar åt döttrar, varav tre är kvinnor och två är män. I det 

följande fingeras såväl föräldrarnas och barnens namn, varpå föräldrarna refereras till som 

informanter i kronologisk följd efter intervjutillfälle. Pilotintervjuns förälder är således infor-

mant ett, föräldern i intervju ett är informant två, och så vidare. Resultatet redovisas i ordning 

av studiens frågeställningar. 

 

3.1 Hur talar föräldrar om pojkars och flickors motiv för fotbollsspe-

lande? 

De allra flesta föräldrarna som intervjuats har egna erfarenheter av idrotten, företrädesvis som 

aktiva själva under uppväxtåren. Två av föräldrarna uppger att de varit aktiva på elitnivå un-

der ungdomsåren. Hälften av föräldrarna har även viss erfarenhet som ledare inom idrotten, 

en som tränare och övriga som hjälp-/lagledare. Många av föräldrarna anger sina egna erfa-

renheter av idrotten som betydande för att föräldrarna själva ville engagera barnet i idrotten.  

Ett par av föräldrarna till flickor framhåller att deras barn började med fotboll för att deras 

respektive storebror spelar fotboll. En av dem lägger även till att pappans åsikt om att fotboll 

är roligt varit avgörande för att dottern började med fotboll. Genomgående för övriga flickför-

äldrar är resonemang kring att döttrarna började med fotboll för att de får (vara med) kompi-

sar, att det är roligt samt att de får erfara en lagkänsla. Fyra av fem pojkföräldrar framför istäl-

let resonemang om att pojkarna alltid spelat och tyckt om fotboll och att de alltid varit duktiga 

på fotboll eller bollsporter i allmänhet, och att detta är anledningen till varför de började med 

fotboll
11

. Det tycks alltså föreligga ett förhållande, likt en tvåkönsmodell (A−B), där flickor-

nas motiv för fotbollsspelande gestaltas som socialt inriktade medan pojkarnas motiv för fot-

bollsspelande gestaltas som inriktade mot utförandet, med avseende på att få utöva något man 

redan tycker om och är bra på. En av de intervjuade flickföräldrarna – som även har en son 

som spelar fotboll – förklarar förhållandet: 

                                                 

11
 I den femte intervjun med en av pojkföräldrarna ropar föräldern in sin son och frågar honom varför han bör-

jade spela fotboll. Sonen svarade att det, efter att han slutat med hockey, stod mellan fotboll och bandy och att 

han tyckte valet var enkelt då han ansåg bandy vara en ”fjollsport”. Genomgående i intervjun svarar föräldern att 

hon inte reflekterat över den typen av frågor som ställdes och istället för att själv resonera kring intervjuns teman 

utifrån ett föräldraperspektiv, svarar denne i stil med ”det borde du nog fråga min son istället”. (Informant 3,  

intervju den 25 oktober 2011). 
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(Olof) Så, du tror att det främst är den sociala… [aspekten som ligger bakom 

motivet för att spela fotboll]? 

(Elisabeth) Ja, ja, och jag menar plus att man… ja men om jag säger för min tjej 

så är det ju… mycket mer socialt mer än ett intresse för just fotboll, grabben är ju 

mer fotbollsintresserad, tittar på fotboll eller på tv eller står och kickar med en 

boll bara för sig själv medans hon är ju liksom… ja, men dom facebookar tjejer-

na [går upp i falsett] ”åh, vi ska träffas å vi ska åka på läger”, du vet det är 

mycket mer socialt med henne än vad det är med honom.
12

 

 

Elisabeth utvecklar sedermera resonemanget i dennes svar på frågan om föräldern själv 

ville att barnet skulle börja spela fotboll. Elisabeth säger sig varken uppmuntra eller motverka 

dotterns val att börja spela fotboll: 

 

[---] Fast det var nog nånting vi sa mer till vår son om vi ska ta in det i det här för 

han… ja, men det kanske är lite mer killigt för det var ju liksom alla killar i klas-

sen gick väl på fotbollskolan, alltså… sen droppa dom av och hittade sina egna 

sporter men med att testa ett år var väl nästan förväntat, å han har liksom provat 

på att spela innebandy å han har provat på hockey å golf [---].
13

   

 

Vidare berättar Elisabeth hur dottern helt överraskande blev uttagen till förstalaget (där de 

bästa/mest ambitiösa spelarna samlas). Elisabeth tror att det beror på dotterns sociala för-

mågor, snarare än hennes fotbollskompetens. Elisabeth kan sägas representera den föreställ-

ning bland de intervjuade föräldrarna som gör gällande att det är mer naturligt för sonen att 

börja med fotboll, och därför också uppmuntras till det, eftersom han är genuint intresserad av 

sporten. Följaktligen bekräftas också tvåkönsmodellen (som syftar till att skilja på pojkar och 

flickor) när dotterns motiv för fotbollen istället tillskrivs möjligheten till att umgås med kom-

pisarna. Inte ens när dottern tas ut till förstalaget vilar resonemanget på sportsliga egenskaper, 

utan även här är det dotterns sociala förmågor som förärat henne förstalagsplatsen.  

Samtliga föräldrar anger att de tycker det är viktigt att barnen idrottar alternativt har en ak-

tivitet vid sidan om skolan men att det inte är tvunget vara fotboll, även om många tycker det 

är roligt att det blev just fotboll eftersom många av föräldrarna själva spelat fotboll. 

Nio av tio föräldrar framhåller att kompisar är det enskilt viktigaste för barnet när denne 

spelar fotboll. Den tionde föräldern anger att denne tror att en personlig utveckling är det vik-

tigaste för hans dotter och att man därav inte ska underskatta framgångars betydelse för moti-
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 Informant 9, intervju den 10 november 2011 
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 Ibid. 
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vationen att fortsätta spela fotboll. Dock framhåller föräldern att dottern tycker lagidrotter är 

roligare och att den största skillnaden mot individuella idrotter är just kamratskapet. Samtliga 

föräldrar tror således att det faktum att fotboll är en lagsport har betydelse för att barnet bör-

jade spela fotboll. Det tycks alltså råda en förhållandevis allmängiltig föreställning, bland 

föräldrarna, att både pojkar och flickor värdesätter kompisar högst i fotbollsdeltagandet men 

att de börjar deltaga i fotbollen av olika anledningar. Likt Larssons avhandling från 2001 rör 

sig föräldrarna i könsneutrala resonemang i frågor kring barnet/-n, varpå mer könsimpregne-

rade åsikter framhävs i frågor om pojkar och flickor, något vi även kommer att se längre fram. 

Valet av förening för barnets fotbollsdeltagande berodde i nio fall av tio av geografisk när-

het. Föreningen är i stort sett det enda alternativet för organiserad fotboll i familjernas närom-

råde. I det tionde fallet provade sonen på verksamheten i en förening belägen längre bort och 

med tydligare formulerad elitsatsning. Föräldern anger emellertid att kompisar och närheten 

till verksamheten var anledningarna till varför sonen bytte tillbaka till det lokala alternativet. 

 

3.2 Hur talar föräldrar om idrottens fostrande egenskaper? 

Ytterligare ett skäl till varför föräldrarna uppskattar valet av fotboll som lagidrott, vilket åter-

kommer genomgående i intervjuerna, är just lagidrottens förmåga att lära barnen viktiga läxor 

för (arbets-)livet. Lärdomarna som tas upp består i att visa respekt och hänsyn, lära sig moral, 

att hantera/förhandla i konflikter, att fungera och samarbeta i grupp, samt att möta fram- och 

motgångar. 

Föräldrarna framhäver idrotten som ett slags komplement till uppfostran och betonar sär-

skilt värdet av att fotbollen är en lagidrott, där många av lärdomarna består i att uppleva/göra 

saker tillsammans, samt att möta och respektera respektive kunna förhandla med andra i 

gruppen. Föräldrarna håller också fotbollen som en viktig del i barnens liv ur en hälsoaspekt 

och inte sällan kom samtalen att vidröra vikten av ett livslångt idrottsintresse. 

Vidare framhåller föräldrarna att det är viktigt att tränarna och ledarna är empatiska, snälla, 

rättvisa men också raka och korrekta. Fyra av föräldrarna framhåller också att tränarna bör 

vara pedagogiskt skickliga och inneha stor fotbollskompetens för att kunna lära ut fotbollen 

till barnen. Två av föräldrarna föredrar yngre tränare, då de anser barnen ha lättare för att rela-

tera till och förknippa sig med yngre tränare än till en föräldratränare – ”det blir mer på rik-

tigt”
14

. Dock menar två andra föräldrar att åldern också kan utgöra en fallgrop för kompeten-
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sen. Föräldrarna ifrågasätter ifrågavarande tränares erfarenhet och lyfter in avsaknaden av 

egna barn som en förklaring till tränarnas brist på förståelse. En av dem exemplifierar: 

 

(Per) [---] Dom tränarna dom sista ett–ett och halvt åren är lite svårare i och med 

att dom har varit så mycket yngre… och det jag kan sakna är att dom inte själva 

har barn. 

(Olof) Nä? 

(P) Vilket gör att det kommer konflikter som dom inte riktigt har någon lösning 

på för dom inte själva har barn [---]. 

(O) Kan du ge nå exempel på sån där konflikt där det är viktigt att ha föräldraer-

farenheten? 

(P) Öh… [suckar] jamen det kan vara en sån sak som att spelare blir ledsen över 

att inte bli uttagen eller spela mycket mindre än vad egentligen framförallt för-

äldrarna tycker att vederbörande bör göra… och då kanske det är lättare att man 

som förälder, då är man vid att trösta sitt barn, för det börjar ju ända sen dom är 

små, sina första nederlag vid dagis, ”nämen jag fick inte vara med i den gruppen 

trots jag ville” [---] och har man […] som ung tränare utan barn inte samma erfa-

renhet då kommer man kanske med sina teoretiska kunskaper men det är inte all-

tid teorin den gör sig så bra i praxis [---].
15

 

 

Åldern på tränaren blir således en faktor i två riktningar, dels menar några föräldrar att li-

ten ålderskillnad mellan spelare−tränare innebär högre relateringsförmåga för barnen samt att 

åldern sägs medföra högre fotbollskompetens (genom att unga tränare oftare är så kallat ex-

terna, det vill säga inte föräldratränare). Dels menar några föräldrar att åldern och avsaknaden 

av barn också kan innebära jämförelsevis liten erfarenhet vad gäller att hantera barnen, sär-

skilt i konflikter eller nederlag för barnen. Låg ålder framställs alltså som positivt ur ett pre-

stationsperspektiv men som negativt ur ett socialt/fostrande perspektiv. Värt att nämna är att 

de två föräldrarna som ställer sig kritisk till unga tränare, är en pojk- och en flickförälder, 

samt att den senare rör sig i resonemang med bäring på tränarerfarenhet och fotbollskompe-

tens, snarare än resonemang med bäring på social hantering av barnen – vilket Per gör, som 

har en son. Per har själv också varit tränare och framhåller att man som föräldratränare lätt 

kan bli – i ett slags överdrivet försök att vara rättvis och för att inte ge fördelar till sitt eget 

barn – tuffare mot sitt eget barn. 

Sammantaget för intervjuerna, när samtalen kretsar kring idrottens uppfostrande egenskap-

er, är att resonemangen som föräldrarna för inte är något nämnvärt könsimpregnerade. Här 

talar föräldrarna istället om idrotten och barnet/-n, och inte om pojkarna och flickorna. Kon-
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struktionen av kön behöver inte vara frånvarande för det, dock kom samtalen mer att handla 

om hur du som gruppmedlem fostras i idrotten, och inte just någonting om hur du som 

pojke/flicka fostras idrotten. 

 

3.3 Upplever föräldrar att pojkar och flickor ges samma förutsätt-

ningar i fotbollsföreningen? 

Vad gäller pojkars och flickors förutsättningar för fotboll har få föräldrar reflekterat över 

huruvida pojkar och flickor får delta i fotbollsutbildningen på lika villkor. Dock antar en av 

pojkföräldrarna att om det nu hade funnits några skillnader i förutsättningar, hade det varit 

flickorna som förfördelats: 

 

(Olof) Tycker du att pojkar och flickor får delta i fotbollsutbildningen på lika 

villkor? 

(Martin) Jag har ingen uppfattning eftersom jag har ingen tjej och jag förstår att 

den frågan egentligen är till, alltså jag misstänker det är så att den är riktad till 

tjejföräldrarna.
16

 

 

Här tycks fotbollen vara manligt dominerad eller betingad, då det framställs som en fråga 

riktad mot enbart flickföräldrar och svaret vilar på ett antagande om att det, i det fall det finns 

skillnader i villkor för fotbollsutbildningen, är flickor som ges sämre förutsättningar. Det som 

dock görs gällande i en handfull intervjuer är att föräldrarna upplever förhållandevis stora 

skillnader mellan pojklag–pojklag respektive flicklag–flicklag. Föräldrarna menar att första-

lagen ges långt större resurser än breddlagen. Detta gäller framförallt förseendet av externa 

tränare och till viss del även ekonomiskt stöd samt tilldelning av (bra) träningstider. 

På frågan om vad föräldern tänker om att man delar på pojkar och flickor i fotbollsutbild-

ningen i vederbörande förening skiftade svaren mellan tämligen övervägda resonemang till att 

visa sig rätt oförstående till frågeställningen: 

 

(Olof) Vad tänker du om att man delar på pojkar och flickor som man gör i den 

här klubben? 

(Karl) Att man delar på? 

(O) Mm. 

(K) Sa du det? 
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(O) Mm. 

(K) Öh… ja, vad menar du? Som att man skulle träna tillsammans, som om det 

skulle vara ett alternativ menar du? 

(O) Ja… 

(K) Eller vad menar du? 

(O) Man kan ju tänka sig det… åtminstone upp till en viss ålder. 

(K) Nä… det tror jag inte [mumel] det är väl naturligt att det alltid varit pojklag 

och flicklag… men däremot skulle man väl kunna tänka sig något slags social 

samvaro, det har, såvitt jag vet, inte förekommit i någon större utsträckning. 

(O) Just det. Att lagen får umgås vid sidan av fotbollen mer organiserat? 

(K) Ja, precis… men jag tror inte dom skulle spela och träna ihop. 

(O) Nä? 

(K) Då ska killarna visa sig på styva linan och dom är ju fysiskt mer brutala, eller 

hur…? 

(O) Mm.
17

 

 

Många av föräldrarna som uppger att de inte reflekterat något närmre på frågeställningen 

anför att det känns och är så naturligt med uppdelningen mellan pojkar och flickor (återigen 

ser vi prov på tvåkönsmodellens ståndkraft). I de fall föräldrarna har en åsikt handlar resone-

mangen ofta om man kan erbjuda mer samkörd träning. Härvidlag råder ingen tvekan om vem 

som skulle integreras i vems träning: 

 

(Olof) Vad tänker du om att man delar på pojkar och flickor i fotbollsutbildning-

en som man gör i den här klubben? 

(Sven) Nej, jag har ingen stark åsikt. Elin träna ju med killar ett tag, det var bra. 

Det kan jag tycka också det, tycker att, förstår att det finns en viss administrativ 

svårighet med att… eftersom Elin är… har varit det i alla fall, är en av dom star-

kare tjejerna i laget som… så jag tycker att man kan, att dom större starkare spe-

larna kan spela mera och röra sig mer över åldersgränserna och även över köns-

gränserna mera. Tycker man kan blanda mer mellan killar och tjejer, för killarna 

har ett högre tempo… 

[---] Det är ju en viss skillnad mellan killar och tjejer trots allt då, så att killarnas 

tempo å så där kanske inte skulle vara så bra och ha för mycket tjejer i sina led… 

om man ska ha nån ambition med killarnas lag.
18

 

 

Fyra föräldrar tycker att det är bra och roligt med gemensam träning och matchning men 

att det inte bör göras på regelbunden basis. Fyra andra föräldrar menar också att för mycket 
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samkörd träning skulle innebära att många av pojkarna skulle sluta, eftersom de anser att tem-

pot/kvaliteten blir för dålig med flickor i träningen, alternativt att det skulle hämma flickornas 

deltagande, eftersom de anser att pojkarna tar så mycket mer plats och är så mycket tuffare. 

Således menas flickorna kunna ta mer plats utan några pojkar i laget. Ibland inleder föräldrar-

na, som inte anser det vara lämpligt med mer samkörd träning (ibland på följdfrågan när en 

uppdelning bör göras), resonemang om pojkars och flickors fysiska skillnader, där man föru-

tom i ett fall utgår från att pojkarna är de som är fysiskt överlägsna:  

 

Det tror jag man måste göra därför att… flickorna är rent motoriskt mycket, 

mycket sämre utvecklade i tidig ålder för många idrotter, sen säger inte jag att 

dom inte kan bli lika duktiga när dom blir större men gå upp och ta målvaktsträ-

ningen som dom kör där uppe just nu, där Claes är den yngsta sedan har dom… 

det är flickor där uppe som är två år äldre än vad han är och han är dom överläg-

sen och han är ingen… jätteduktig målvakt, han är okej men är […] nog moto-

risk överlägsen i allt vad han gör mot för vad flickorna gör, så jag tror man måste 

göra den där uppdelningen för annars kommer i alla fall killarna att ruttna på sin 

sport. 
19

 

 

Pojkfotbollen framhävs som snabbare och tuffare i kontrast mot flickfotbollen. Följaktligen 

framställs det som positivt för flickor att delta i pojkträningarna, eftersom de tvingas lära sig 

och anpassa sig till det högre tempot och de hårdare närkamperna medan det framställs som 

negativt för pojkarna, eftersom de tvingas träna med sämre fotbollsspelare. Att det vore poj-

karna som skulle integreras i flickornas träning lyfts inte ens fram som ett alternativ. En annan 

förälder, som även denne menar på att pojkar tidigt blir mycket större och tuffare än flickorna 

(vilket menas kan avskräcka flickorna), utvecklar resonemanget med en psykologisk aspekt: 

 

(Sofia) Alltså killar och tjejer utvecklas så otroligt olika i den här åldern, både 

fysiskt och psykiskt… [---] 

(Olof) Men du tror att dom utvecklas psykiskt olika också… i den här åldern? 

(S) Ja, alltså jag tror tjejer, tjejer mognar ju snabbare än vad killar gör… å jag 

tror också det här med när dom börjar komma upp i tonåren och man ska mixa 

lag och göra det kontinuerligt, att det kan bli… jag tror det kan bli lite så här, vad 

ska man säga, ja, killar och tjejer som, som det blir på ett annat sätt, det kan bli 

lite larvigt och fjantigt… mer fokus på andra saker. 

(O) Så du tror att uppdelningen har betydelse? 
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(S) Ja, det tror jag. Jag tror det, det gör dom ju med skolgympan också från års-

kurs sju, då delar dom på killar och tjejer. 

(O) Men inte före årskurs sju eller? 

(S) Nä… 

(O) Nä? 

(S) Nä, då har dom gemensamt… det måste finnas ett skäl till det… 

(O) Mm, precis. Men du tycker inte att man ska göra uppdelningen senare då 

som, alltså om man då jämför med skolan, som gör det vid årskurs sju… då, vad 

fyller man då? Då blir man… 

(S) I årskurs sju då blir man tretton, mm… Nä, jag vet inte… men man har väl 

aldrig kört mixade lag innan? 

(O): Nä [---]
20

 

 

Härvidlag framträder resonemang om att upplevda fysiologiska skillnader även ger på-

stådda psykologiska skillnader. Det antas föreligga naturliga skäl till uppdelningen mellan 

pojkar och flickor. Denna föreställning tycks ges större betydelse i fotbollen, där pojkar och 

flickor delas på redan från fem-sex års ålder, mot för idrottsundervisningen i skolan, där poj-

kar och flickor delas på från tolv-tretton års ålder.  

 

3.4 Hur talar föräldrar om maskulinitet och femininitet i en fotbolls-

kontext? 

Resonemang där påstådda psykologiska skillnader förklaras genom upplevda fysiska skillna-

der, är vanligt i intervjuerna och träder fram ju mer utbroderande föräldern blir: 

 

(Olof) Vad tänker du om att man delar på pojkarna och flickorna som man gör i 

den här klubben? 

(Lisa) Jag vet ju att när han har gått på dom här på somrarna, dom här Zlatan 

Camp och läger och sånt, då har det ju varit både killar och tjejer, vilket jag tyck-

er är bra. Sen kan jag nog… [suckar] jag vet inte, det är ju klart att man delar på 

dom så småningom för killar blir ju mycket, mycket mer fysiska och nånstans, 

det ligger i sakens natur, även när dom är fem-sex år, alltså grabbar ska alltid 

hålla på och liksom å tuppa sig och liksom stajla för brudarna. [---] 

(O) Vad tror du det beror på att de är så tuppiga i låg ålder? 

(L) Ja, jag vet inte [skrattar] nämen det sitter väl ifrån ja, föräldrarna… imiteras 

liksom. Fotbollen har ju alltid varit mansdominerat och det är ju oftast pap-

porna… jag är ju väldigt ensam mamma alltså att vi har Berit som lagledare och 
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sen så är det ofta jag och sen är det bara liksom gubbar och […] har man ingen 

mamma som kommer och tittar? Nä, då är dom med tjejerna på ridläger, nämen 

inte vet jag. Alltså vi gör det ju liksom, det är ju vi som styr, att det blir på det 

sättet även om vi inte säger att vi gör det men det är ju så vi beter oss och det är 

ju klart då blir det ju inget konstigt för tjejerna heller att dom är ett lag men jag 

menar vi är ju inte den enda idrotten man gör så i. Det är ju ganska generellt.
21

 

 

Här rör sig Lisa mellan föreställningar om att pojkar är på ett visst sätt dels genom ett slags 

naturalistisk-biologisk förståelse, enligt ”sakens natur”, dels genom ett slags socialisation där 

föräldrar ”imiteras” och ”styr” barnens beteende. Vidare beskrivs fotbollen, återigen, som 

mansdominerad och normen dikterar att mammorna, istället för att befinna sig vid sidan om 

fotbollsplanen, befinner sig i ridhuset med döttrarna. Även Eva målar upp bilden där flickor 

ges större självförtroende och tjockare hud genom att få deltaga i pojkarnas tuffa miljö: 

 

(Olof) Vad tänker du om uppdelningen mellan pojkar och flickor? 

(Eva) Du tänker om dom ska integreras? 

(O) Ja… 

(E) Jag tycker nog det vore bra om man kunde möta pojkar och flickor… tjejerna 

behöver lite tuffare motstånd och våga ställa sig upp mot killar å jag vet inte om 

det var här eller på skol… kan ha vart på skolan, om tjejerna gjorde mål fick dom 

två poäng om killarna gjorde mål fick dom ett poäng. 

(O) Mm. 

(E) Lite så där som att tjejerna är sämre och dom är ju inte riktigt lika starka… 

men att också killarna får lite mer respekt för tjejerna. För Susanne har varit med 

på… idrottsakademin, på deras läger och där har det vart blandat å det ger ju 

självförtroende att göra det lite oftare, för hennes självförtroende skiftar ju jätte-

mycket där, att våga gå på lite mer att vara lite tuffare för det märker jag när hon 

spelar match att… ”åh, den var jättedum för att den tacklade mig”, ja, men tackla 

tillbaka då, lite granna [skrattar] att, var inte så rädd å gå på… faktiskt, det skulle 

väl vara bra i nån form, tror jag.
22

 

 

Eva tangerar också de idrottsliga normer som pådyvlas fotbollsflickorna; genom att spela 

och träna med/mot pojkar blir man tuffare, får bättre självförtroende och vågar därmed gå in 

hårdare i närkamperna – likt pojkarna – vilket framställs som eftersträvansvärt. Budskapet är 

tydligt: genom att efterapa fotbollspojkarna blir flickan en bättre fotbollsspelare. Men inte är 
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det lätt. Flickorna förväntas att ta plats för detta tillblivande, vilket Karl tror är svårt i den 

könsintegrerade verksamheten: 

 

(Olof) Tror du att uppdelandet påverkar ditt barns idrottande på något sätt? 

(Karl) Ja, jag tror dom [tjejerna] nog tar mer plats, så som det är nu än om det 

hade varit killar med… 

(O) Mm. 

(K) Det tror jag, så är det ju generellt med killar och tjejer i den där åldern 

[mummel] killarna vågar kliva fram. Det kommer du väl själv ihåg i skolan? 

[skrattar] 

(O) Ja [skrattar] 

(K) Jo men så är det ju, tjejer är väl något mer försiktiga kanske, generellt sett.
23

 

 

Här verkar råda en komplex situation för flickorna. De framställs trivas bäst och ges mest 

plats tillsammans med andra flickor men framställs bli tuffare tillsammans med pojkar. Karl 

framhäver också detta med att pojkarna tar större plats också verkar tillskrivas skolan – eller 

rentav komma därifrån.  

Ytterligare en förälder för också ett resonemang om att de upplevda skillnaderna i fotboll 

beror av att pojkar ofta är starkare, men också av att pojkarna har mer bollvana, samtidigt som 

denne hävdar att flickorna nått så mycket längre utvecklingsmässigt än pojkarna i denna ålder 

– ”så det är inte säkert att tjejerna tycker killarna är som himla roliga i den här åldern, så dom 

tyr sig ju gärna till killar som är lite äldre.”
24

 

 

3.5 Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis visar intervjumaterialet att föräldrarnas egna erfarenheter av idrotten haft 

betydelse för engagerandet av barnet i idrotten. Emellertid som både pojkar och flickor tros 

värdesätta kompisarna högst i sitt fotbollsspelande framhäver föräldrarna föreställningar om 

att flickor börjar med fotboll som en social aktivitet, för att få träffa kompisar, medan pojkar 

börjar med fotboll för att de redan tycker om och är duktiga på fotboll. Lagidrotten visar sig 

vara ett viktigt komplement i föräldrarnas uppfostran av barnen, och då i form av att lära sig 

hur man som gruppmedlem beter sig och förhåller sig till andra – inte nödvändigtvis hur man 

som pojke/flicka beter sig. Vidare anser föräldrar att barnets tränare bör vara såväl empatisk 

som fotbollskompetent, något som ömsom försäkras ömsom utmanas beroende av tränarens 

                                                 

23
 Informant 6, intervju den 8 november 2011 

24
 Informant 3, intervju den 25 oktober 2011 
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ålder, samt huruvida denne har egna barn. Föräldrarna har inte reflekterat huruvida pojkar och 

flickor ges lika villkor i fotbollsutbildningen. Däremot framställs relationen mellan flicklag–

flicklag respektive pojklag–pojklag stundom som orättvisa. Uppdelningen mellan pojkar och 

flickor i fotbollsutbildningen framställs som något naturligt och svårrubbat. I de fall fotbolls-

utbildningen ska inkludera båda könen, ska det inte göras permanent. Därtill är det flickorna 

som integreras i pojkarnas utbildning, vilket i sig har sina konsekvenser. Föräldrarna framhä-

ver föreställningar om att pojkarna, eftersom de är starkare och snabbare, kommer att få ut 

mindre kvalitet av sin fotbollsträning närhelst flickorna är med. Flickorna, däremot, erbjuds 

tuffare och mer tempofylld träning med pojkarna, som ger dem bättre självförtroende och gör 

dem till bättre fotbollsspelare. Dock gör integreringen också att flickornas sociala plats häm-

mas, eftersom pojkarna, till sin natur och genom ett slags förälder–till–barn–socialisation, vill 

imponera och ”tuppa” sig inför tjejerna. 

I intervjusvaren kan vi se exempel på hur föräldrarna konstruerar manligt och kvinnligt en-

ligt både en tvåkönsmodell (A–B) men också enligt en enkönsmodell (A–a). Pojkar börjar 

spela fotboll för att de redan gillar och är bra på fotboll och flickor för att det är socialt och 

erbjuder tillfällen att umgås med/förvärva kompisar. Därmed görs pojkarna och flickorna åt-

skilda och säregna från varandra (A−B). Likväl framhävs också föreställningar om att flickan 

är en sämre/mindre utvecklad fotbollsspelare (läs: pojke), då hon inte är lika snabb och stark, 

och därmed inte lika tuff och duktig (A−a). Metoden för att göra flickan till en bättre fotbolls-

spelare (läs: mer lik en pojke) blir således att tillåta flickorna att stundtals delta i pojkarnas 

fotbollsträning.  

Dock är konstruktionen av kön via en tvåkönsmodell den klart dominerande, då det oftare 

framställs som att pojken är stark och tuff och därmed är flickan svag och försiktig, snarare än 

att det framställs att pojken är stark och tuff och därmed är flickan mindre stark och tuff: 
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4 Sammanfattande diskussion 

Fotbollen engagerar, brukar det heta, och visst är barn- och ungdomsfotbollen något som en-

gagerar även här. Jag har, under studiens gång, slagits av det engagemang och reflekterande 

som föräldrarna visar prov på i intervjuerna. Mina farhågor till trots hade jag inte bara till-

räckligt med intervjupersoner, utan föräldrar anmälde sig till studien i överflöd. I intervjuerna 

bekräftades sedermera att fotbollen är en stor del av föräldrarnas liv (jämför: Dorsch, Smith & 

McDonough 2009): många har spelat själva, många har engagerat sig som ledare och många 

ställer upp på att fotbollen tar upp en majoritet av barnens fritid.
25

 Föräldrarna verkar också 

värdesätta fotbollens del i barnens liv, då de målar upp fotbollen som ett fullgott komplement 

till barnens uppfostran, och då särskilt i värdet av att lära sig att fungera i grupp som seder-

mera antas byts ut mot en arbetsplats med kolleger (jämför: Eliasson 2009). 

Det som också blivit tveklöst tydligt är dock att fotbollen tillåts inverka i barnens liv tämli-

gen okritiskt och traditionsbundet, så till den milda grad att upplägg och idéer tas emot utan 

minsta skepsis. Detta föräldrarnas reflekterande begränsas allt som oftast till det egna barnets 

motiv för fotboll men står oförmöget att ifrågasätta det för taget givna. Allra tydligast blir det 

när föräldrarna ställs inför frågeställningar om och när uppdelningen mellan pojkar och flick-

or bör göras. Här börjar föräldrarna treva och ställer sig ibland oförstående till vad jag menar, 

för att i det följande frammana att uppdelningen är så pass naturlig, så att den är svår att 

ändra. Det är också här konstruktionerna av kön görs gällande. 

Det skall klart och tydligt nämnas att föräldrarna aldrig inbjudits till att reflektera över hur 

de konstruerar kön; manligt och kvinnligt i fotbollen, utan det är i frågor rörande det egna 

barnet, samt pojkar och flickor i fotbollen, som jag ges svar, som i sig innehåller konstrukt-

ioner och förhållningssätt värdiga min genusanalys. Givetvis kan det diskuteras huruvida jag 

tillräckligt hållit fram studiens syfte och om vilka etiska ställningstaganden jag tagit. Jag har 

dock aldrig försökt undanhålla föräldrarna (eller föreningen/lagledarna) information om syftet 

och om vad det är jag velat fråga efter; pojkars och flickors motiv för fotbollsspelande, inte 

barns motiv för fotbollsspelande. (jämför: Jacobsen 1993, s. 25f). 

Likt tidigare forskning målas motiven för fotbollsspelande olika, beroende av vilket kön 

barnet har. Flickor antas börja med fotbollen av sociala skäl, för att de får värva och seder-

mera umgås med kompisar, medan pojkar antas börja med fotbollen tack vare utförandet, fot-

                                                 

25
 I endast ett undantagsfall mötte jag en förälder som inte verkade intresserad av sitt barns fotbollsutövande för 

att ha reflekterat över de saker jag frågade efter. Istället för att, som övriga föräldrar, resonera kring varför barnet 

började med fotboll, vad som är viktigt i utövandet, och så vidare, blev svaret allt som oftast – ”det borde du 

fråga min son istället”. 
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bollen är något de redan är intresserade av och något de redan är duktiga på (jämför: Dorsch, 

Smith & McDonough 2009; Eliasson 2009; Fagrell 2002; Larsson 2009; Martin, Dale & Jack-

son 2003). Utifrån en genusaspekt konstrueras fotbollspojken och fotbollsflickan härvidlag 

enligt en tvåkönsmodell (A−B), det vill säga att pojkar och flickor är olika – pojken börjar 

med fotboll av en anledning och flickan en annan – vilket rimligtvis har att göra med tolk-

ningen av fotbollen som ett manligt territorium. Männen var de som först började med fotboll 

och fotbollen har inte sällan gjorts högaktuell i den historiska konstruktionen av mannen 

(jämför: Larsson 2009; Connell 2002). Därför har kvinnornas inträde på denna manliga arena 

behövts förklarats och motiverats för, varvid kvinnan tillskrivits andra motiv för att vilja id-

rotta och spela fotboll. Det bör givetvis diskuteras varför det är så. Varför skulle inte kvinnan 

vilja idrotta av samma anledningar som mannen? En sådan diskussion, för att fullgott kunna 

svara på frågan, menar jag, måste bottna i en historisk anblick på hur konstruktionen av man-

nen och kvinnan sett ut. 

Förståelsen av kvinnan har nästan undantagslöst dominerats av den kvinnliga kroppen, inte 

minst med bäring på kvinnans roll som mor och barnaföderska. I sina mest extrema former 

har kvinnan till och med reducerats till ett kärl för mänsklig fortplantning, varpå hennes hela 

varande syftat till att föda fram dessa barn.
26

 Det som då vållat mannens konstruktion en del 

bekymmer är att den manliga kroppen också varit central i förståelsen av mannen. Det är 

kroppen som gett mannen dennes styrka och potens och är det som givit honom rätten att be-

härska såväl andra män (och länder) som kvinnor. Därför har vissa kroppsliga egenskaper, så 

som styrka och kraft, besvärjts från kvinnan till att bli manligt betingad. (Hirdman 2001). Id-

rotten har således varit ett utmärkt forum för att visa upp – och, för all del, fortsatt konstruera 

– mannen och hans manlighet med all dess styrka och kraft. (Connell 2002) Således har idrot-

ten lysts som ett mannens territorium. När då kvinnan bankat på dörren antas det att hon rim-

ligtvis inte idrottar för att hon är intresserad av själva utförandet, eftersom det pådyvlar kvin-

nan ett intresse av att mäta sig – sin styrka och kraft – med andra, vilket utmanar den manliga 

förståelsen av kroppen. Följaktligen har kvinnan fått underkasta sig andra motiv, så som att 

det är umgänget som är det centrala i idrottsdeltagandet. Detta i sig har tjänat konstruktionen 

av kvinnan som omhändertagande och försiktig (jämför: Fagrell 2002). 

Intressant nog uppgav dock föräldrarna att när väl pojkarna och flickorna börjat med fot-

bollen, är det kompisarna som tas för det viktigaste för både pojkarna och flickorna. Här kan 

det vara intressant att erinra de friidrottande ungdomarna i Larssons avhandling (2001): när 
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ungdomarna ställdes frågor om det egna idrottandet var det pojkarna som framhöll värdet av 

kompisar medan flickorna utgav sig som de seriösa och målinriktade. När frågor väl ställdes 

om andra ungdomars idrottande var helt plötsligt förhållandet det omvända och ungdomarna 

uppvisade stereotypa könsimpregnerade resonemang om seriösa duktiga pojkar och sociala 

flickor. Detta visar, i sin tur, på en annan viktig konsekvens för konstruktionen av fotbolls-

/idrottsflickan och leder oss osökt in i föräldrarnas genuskonstruktion enligt en enkönsmodell. 

I frågor om könsneutrala träningsmiljöer ställde sig många föräldrar frågande till en sådan 

lösning. Pojkarna beskrivdes allt som oftast som dominanta i sociala sammanhang, samt som 

fysiskt överlägsna flickorna redan från tidig ålder. Dock fördes en del resonemang om 

könsneutrala träningsmiljöer och föräldrarna siade fritt om följderna. En del föräldrar menade 

på att pojkarnas motivation skulle dräneras, eftersom flickorna skulle hämma pojkarnas tuffa, 

aggressiva och tempofyllda spel. Därtill menades flickorna hämmas av att behöva ta mindre 

plats, i förmån för pojkarna, varpå några föräldrar ansåg att flickorna hade det bäst i egna trä-

ningsmiljöer. Dock menade många föräldrar att flickorna, rent sportsligt, skulle må bra av att 

få träna med pojkarna, då de tvingas anpassa sig till detta tuffa tempofyllda spel. Här bekräf-

tas fotbollen som ett manligt territorium, då pojkarna utmålas som de socialt och fysiskt do-

minanta, samt att det är flickorna som bör träna med pojkarna, och inte pojkarna som bör 

träna med flickorna. Samtidigt växlar konstruktionen av kön till en enkönsmodell (A−a). Ge-

nom att tillskriva pojkarna fysiska egenskaper som renderar psykologiska egenskaper; stark 

blir tuff, utmålar man indirekt flickan som en sämre variant av pojken och således fotbollsspe-

laren. Metoden för att göra flickan bättre på fotboll blir således att låta henna träna med poj-

karna och härdas i tempot (bli snabbare), närkamperna (bli starkare/tuffare) och miljön (ta 

plats).  

Konsekvensen av detta, där fotbollsflickan konstrueras både ur en tvåkönsmodell och en 

enkönsmodell blir att flickan tvingas leva upp till två ideal och söka uppfylla två normer sam-

tidigt: för att bli tagen på allvar och bli accepterad som seriös och duktig fotbollsspelare måste 

flickan leva upp till ett manligt fotbollsideal – enligt enkönsmodellen (A−a) − där hon ska 

vara stark, tuff och aggressiv. Samtidigt måste flickan, för att fortsatt anses och accepteras av 

samhället som en riktig kvinna − där hon är artskild mannen enligt tvåkönsmodellen (A−B) − 

leva upp till ett kvinnlighetsideal där hon inte är stark, tuff och aggressiv, utan försiktig, mjuk 

och passiv. (jämför: Apelmo 2005; Andreasson 2006). 

                                                                                                                                                         

26
 I dagens konstruktion av kvinnan, menar jag, reduceras hon fortfarande och ofta till sin kropp, om än betydel-

sen av kroppen som barnafödande, fått ge vika för en mer pornografisk förståelse, där kvinnan (läs: kroppen) har 

som enda syfte att tillfredsställa mannen, såväl fysiskt (läs: tas på) som mentalt (läs: tittas på). 
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Konsekvensen av att fotbollspojken (både ur en tvåköns- och enkönsmodell) konstrueras 

som den dominanta, starka och tuffa, såväl socialt som fysiskt, blir att pojken tvingas leva upp 

till ett ideal, ett slags supermaskulinum, för att inte tappa denna dominanta position. (Hirdman 

2001; jämför Connell 1999). 

Slutsatsen blir således att föräldrarna konstruerar kön, både ur en tvåkönsmodell och en 

enkönsmodell. Tvåkönsmodellen, likt tidigare forskning, görs gällande när pojkars och flick-

ors motiv för fotbollsspelande ska förklaras, där flickor sägs vara intresserade av det sociala 

värdet av kompisar, och pojkarna av det prestationsinriktade värdet av själva utförandet. En-

könsmodellen görs gällande i fotbollsutövandet, där för övrigt kompisar sägs vara viktigast 

för både pojkarna och flickorna, då flickorna framställs som en sämre variant av den fotbolls-

spelande pojken; mindre stark, mindre tuff, fysiskt och socialt underlägsen. Konsekvenserna 

blir att fotbollen befästs som en mannens arena, samt att fotbollsspelande flickor tvingas bära 

dubbla normer; ett traditionsbundet kvinnlighetsideal i samhället (i linje med tvåkönsmodell-

en) som strider mot det maskulina ideal som pådyvlas i idrotten (i linje med enkönsmodellen). 

Detta maskulina ideal, ett supermaskulinum, blir pojkens lott att söka uppbära. 

 

4.1 Metod och felkällor – reliabilitet, validitet, generaliserbarhet 

Att läsa sig till hur man intervjuar är som att läsa sig till hur man dansar menar vetenskaps-

teoretikern Bengt-Erik Andersson (1985, s. 12). Intervjuandet är i mycket en konst och består 

av ett samtal med en rad ställningstaganden och överväganden. Emellertid som korta konkreta 

frågor i de flesta fall renderat långa uttömmande svar, vilket visar prov på god validitet (Kvale 

1997, s. 134ff), har jag också stundtals upplevt min orutin som intervjuare. Värt att nämna är 

exempelvis att jag i undantagsfall valde att hoppa över enskilda frågor, då jag ansåg att frågan 

redan täckts in under övriga svar. Detta är dock något som en intervjuare bör undvika. För-

visso gäller inte regeln tämliga självklarheter, varpå detta är ett gott exempel på ett delikat 

övervägande, men ett gott mantra är likväl att nya frågor kan leda till nya svar. (Andersson 

1985, s. 130). I linje med detta avvek jag stundtals från att inte ställa ledande frågor. Detta 

skedde uteslutande på begäran om förtydliganden av den intervjuade. Exempelvis undrade en 

av föräldrarna vad jag menade med frågan om hur föräldern upplevde barnets tränare. Härvid-

lag fyllde jag i med ”hur han är med barnen, om du tycker han är kompetent och så vidare”, 

varpå svaret inte helt osökt kom att handla om kompetens och barnhantering. (jämför: ibid., s. 

146f). Sammantaget anser jag dock att studien håller god validitet. Intervjuerna upplevdes 

som lättförståeliga och mer som ett samtal där jag lyssnar istället för att förhöra, vilket inbjöd 
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föräldrarna till djuplodade och breda resonemang. I stort sett alla intervjuer har renderat rele-

vanta citat för resultatet och konstruktionen av kön har, således, berörts i mer eller mindre 

indirekt form i majoriteten av intervjuerna.  

Visserligen bör det diskuteras huruvida frågeställning två (hur talar föräldrar om idrottens 

fostrande egenskaper?) hjälpte uppfylla syftet. Här kom intervjuerna att kretsa kring barnens 

roll som gruppmedlem och inte alls mycket om hur idrotten/fotbollen fostrar pojkar och flick-

or, vilket naturligtvis var avsikten. Men detta resultat, i sig, kan också säga oss något om id-

rottens roll som genusarena. Genom att hålla pojkar och flickor åtskilda, betonas inte heller 

genus, varför föräldrarna inte resonerar kring pojkar och flickor såvida inte uttryckliga frågor 

om pojkar och flickor ställs dem (jämför: Larsson: 2002). Det är säkerligen också därför för-

äldrarna osökt hamnar i resonemang i lika villkor mellan elitförberedande lag och breddlag 

inom könen, framför att resonera kring lika villkor mellan könen. 

Vad gäller studiens generaliserbarhet, har avsikten aldrig varit att bringa genrealiserbara 

resultat. Resultatet skall ses som ett stickprov av verkligheten, en klart avskild del av verklig-

heten som inte nödvändigtvis behöver överensstämma med andra delar av verkligheten.  

Reliabiliteten i intervjustudier kretsar i mycket kring transkriberingarna och dessa är alltid 

subjektiva uttolkningar av det som sägs i samtalen. Det är därför troligt att en andratranskribe-

ring, av någon annan, hade sett något annorlunda ut. Å andra sidan har jag försökt tydliggöra i 

metoden hur jag valt att transkribera uppmuntrande hummanden, skratt och andra skeenden 

som jag ansett som relevanta för intervjuerna. Reliabiliteten får också anses som god, då in-

tervjuguiden lyckades täcka in det mesta i föräldrarnas resonemang, utan behovet av ett stort 

antal följdfrågor. 

 

4.2 Framtidsutsikter och slutord 

I det framtida perspektivet bör forskningen söka problematisera idrottens roll som uppfostrare 

av pojkar och flickor. Ett särskiljande mellan pojkar och flickor i idrotten, föder och när situ-

ationer där kön skapas i enkönade sammanhang. Utan att sammanföra pojkar och flickor ges 

genusskapandet än större utrymme, men utan att genusskapandet ges större emfas – det vill 

säga att genusskapandet ”upptäcks” och uppmärksammas. (jämför: Connell, 2002, s. 24ff). 

Konsekvensen av att flickor sätts ihop med flickor och pojkar med pojkar blir således än mer 

flickiga flickor och pojkiga pojkar, varpå vi får ett slags skapande av A:n i A–A-sammanhang 

samt B:n i B–B-sammanhang. Således förstärker könssegregerade idrottsmiljöer en tvåköns-

modell där pojkar och flickor ska vara olika varandra.  
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Vill vi på allvar ta itu med könsstereotypa föreställningar bör vi ta mod till oss att rucka på 

det så djupt rotade särskiljandet i idrotten. Genom att låta pojkar och flickor träna tillsam-

mans, åtminstone upp till en ålder av tretton-fjorton år (då fysiska skillnader generellt sett blir 

stora), tvingar vi också ledare, föräldrar och spelare att handskas med genusfrågan. Ju mer 

hopstötning mellan kön ju större artikulering av genus. Ju mer integrering desto större irritat-

ion och mer fokus på ojämlikheter mellan kön. (Hirdman 2001, s. 199). 

Föräldrarna i denna studie, som i många andra sammanhang, använder kroppen som för-

klaring till mannens dominanta ställning, låt det vara fysiskt som socialt. Kvaliteten på poj-

karnas fotboll antas hotas av flickornas närvaro. Fotbollen görs till ett praktexempel där upp-

levda sociala skillnader förklaras genom påstådda bilogiska skillnader – pojkarna är tuffa tack 

vare att de är starka – men också vice versa – pojkarna är duktiga på fotboll för att de är natur-

ligt intresserade av fotboll. Vi måste aktivt ta avstånd ifrån sådana typer av förklaringar av 

pojken och flickan, för att på allvar komma till rätt med pojkars och flickors lika villkor i id-

rotten. Därför vore det också intressant om forskningen söker utreda om pojkarnas påstådda 

prestationsfokus är en föräldrakonstruktion. Är det så att viljan av att lyckas som fotbollsspe-

lare är viktigare för föräldern och ledaren än pojken själv? (jämför: Eliasson 2009). 

När allt kommer omkring tror jag nämligen att pojkars och flickors motiv för fotboll är de 

samma; de vilar på både ett intresse för idrotten och också värdet av kompisar. Pojkar är inte 

på ett sätt och flickor ett annat, av sakens natur. Det är vi, ledarna, samhället, föräldrarna, så-

väl som barnen själva, som gör pojkarna och flickorna olika och det är vi som envisas med att 

jämföra dem med varandra.  

Inser vi bara det, tror jag vi har tagit ett steg i rätt riktning. Jag låter R.W. Connell avsluta: 

 

Strukturer kan inte bestå om de inte vidmakthålls från det ena ögonblicket till det 

andra genom social handling. I den bemärkelsen är genus, även i dess mest ut-

studerade, abstrakta eller fantastiska former, alltid en ”prestation” [---]. Genus är 

någonting som faktiskt görs, och som görs i det sociala livet, inte någonting som 

existerar före det sociala livet.  

 

En bättre beskrivning av hur vi tillägnar oss genus måste därför innehålla både 

motsättningarna i utvecklingen och det faktum att den lärande är aktiv, inte pas-

siv. Människor som växer upp i ett genuspräglat samhälle stöter ofrånkomligen 

på genusrelationer och deltar aktivt i dem. Detta deltagande är i viss mån oorga-

niserat, eftersom deras livsmönster ännu inte är fastlagda. 

(Connell 2002, s. 78; 107) 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur föräldrar konstruerar kön i en fotbollskontext. 

De frågeställningar som skall hjälpa uppfylla syftet är: 

1. Hur talar föräldrar om pojkars och flickors motiv för fotbollsspelande? 

2. Hur talar föräldrar om idrottens fostrande egenskaper? 

3. Upplever föräldrar att pojkar och flickor ges samma förutsättningar i fotbollsför-

eningen?  

4. Hur talar föräldrar om maskulinitet och femininitet i en fotbollskontext? 
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Kommentarer 
Det genusvetenskapliga fältet är rikt och brett, varför jag noggrant tvingats överväga avgrän-

sande sökord. Relevant litteratur har återfunnits i varierande grad och i mer eller mindre 

indirekt relation till syfte och problemområde. 

Många av sökningarna som har gjorts i Google Scholar har fokuserat specifika alster som 

återfunnits bland källförteckningarna av redan funna skrifter. Många var dock förlegade al-

ternativt att de saknade förmågan att tillföra ny kunskap till det valda problemområdet. 



 

Bilaga 2 – Intervjuguide – Pilot 

Uppvärmande frågor 

Berätta om vilka erfarenheter du har från idrotten. Som aktiv, som ledare, som föräl-

der. 

 

Motiv för idrottande: Varför spelar barnet fotboll? 

1. Hur länge har ditt barn spelat fotboll? 

2. Har det alltid varit samma klubb? 

a. Varför bytte ni klubb? 

b. Varför valde ni den här klubben? 

3. Varför tror du ditt barn började med fotboll? 

a. Vad tror du är viktigt för ditt barn när ditt barn idrottar? Kan du ge något exem-

pel? 

b. Tror du att det har betydelse att ditt barn valde en lagidrott? 

i. Varför? Varför inte? 

ii. Vad tror du är den största skillnaden mot för en individuell idrott? 

4. Ville du att ditt barn skulle börja med fotboll? 

5. Håller ditt barn på med några andra idrotter? 

a. Vilka? 

b. Varför/Varför inte? 

6. Vill du att ditt barn håller på med andra idrotter? 

a. Varför/Varför inte? 

b. Vilka? 

 

Idrott som uppfostrare 

7. Tror du att ditt barn lär sig något utöver det idrottsliga i idrotten? 

a. På vilket sätt? Kan du ge något exempel? 

8. Tycker du att det är viktigt att ditt barn idrottar? 

a. Varför/Varför inte? Kan du ge något exempel? 

b. Tror du att flickor och pojkar tycker det är lika viktigt? 

9. Hur upplever du ditt barns tränare? 

a. Kan du ge något exempel? 

10. Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos tränare och ledare? 

 

Lika villkor - klubbens förutsättningar 

11. Hur delar man in lagen i ditt barns klubb? 

a. Delar man på pojkarna och flickorna? 

i. Varför? 

ii. Tror du att det påverkar ditt barns idrottande? 

1. På vilket sätt? Kan du ge något exempel? 

12. Varför tror du många klubbar delar upp pojkar och flickor så tidigt? 

a. Vad tycker/tänker du om det? 

b. Tror du att det har någon betydelse för barns idrottande i allmänhet? 

c. Tror du att det har någon betydelse för ditt barns idrottande? 

13. Hur tycker du att föreningen tar tillvara på ditt barns fotbollsintresse? 

a. Kan du ge något exempel? 

b. Hade du velat se något annorlunda? 

14. Tycker du att pojkar och flickor får delta i klubbens fotbollsutbildning på lika villkor? 

 



 

Bilaga 3 – Intervjuguide 

Uppvärmande frågor 

Berätta om vilka erfarenheter du har från idrotten. Som aktiv, som ledare, som föräl-

der. 

 

Motiv för idrottande: Varför spelar barnet fotboll? 

1. Hur länge har ditt barn spelat fotboll? 

2. Har det alltid varit samma klubb? 

c. Varför bytte ni klubb? 

d. Varför valde ni den här klubben? 

3. Varför tror du ditt barn började med fotboll? 

a. Vad tror du är viktigt för ditt barn när ditt barn idrottar? Kan du ge något exem-

pel? 

b. Tror du att det har betydelse att ditt barn valde en lagidrott? 

i. Varför? Varför inte? 

ii. Vad tror du är den största skillnaden mot för en individuell idrott? 

4. Ville du att ditt barn skulle börja med fotboll? 

5. Håller ditt barn på med några andra idrotter? 

a. Vilka? 

b. Varför/Varför inte? 

6. Vill du att ditt barn håller på med andra idrotter? 

a. Varför/Varför inte? 

b. Vilka? 

 

Idrott som uppfostrare 

7. Tror du att ditt barn lär sig något utöver det idrottsliga i idrotten? 

a. På vilket sätt? Kan du ge något exempel? 

8. Tycker du att det är viktigt att ditt barn idrottar? 

a. Varför/Varför inte? Kan du ge något exempel? 

b. Tror du att flickor och pojkar tycker det är lika viktigt? 

9. Hur upplever du ditt barns tränare? 

a. Kan du ge något exempel? 

10. Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos tränare och ledare? 

 

Lika villkor - klubbens förutsättningar 

11. Vad tänker/tycker du om att man delar på pojkar och flickor i fotbollsutbildning som 

man gör i den här klubben? 

a. Tycker du att man bör göra det? 

b. När tycker du att man bör göra det? 

c. Varför? Kan du ge något exempel? 

d. Tror du att uppdelningen påverkar ditt barns idrottande? 

i. På vilket sätt? Kan du ge något exempel? 

e. Tror du att det har någon betydelse för ditt barns idrottande? 

12. Hur tycker du att föreningen tar tillvara på ditt barns fotbollsintresse? 

a. Kan du ge något exempel? 

b. Hade du velat se något annorlunda? 

13. Tycker du att pojkar och flickor får delta i klubbens fotbollsutbildning på lika villkor? 

 



 

Bilaga 4 – E-brev till lagledarna 

Hej alla! 

 

 Jag tror att de flesta av er vet vem jag är vid det här laget. Jag har detta år haft engagemang i 

98-kullen och då särskilt P98:1 och före det i F18-U. Vid sidan om fotbollen i Klubben BK 

bedriver jag studier på Tränarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och 

håller nu på med mitt examensarbete som ska handla om barn- och ungdomsfotboll. 

 

I detta arbete vill jag intervjua fotbollsföräldrar om hur de ser på sina pojkars och flickors 

fotbollsutövande, förutsättningarna för utövandet, samt hur de ser på sitt/sina barns tränare. 

Och då vill jag intervjua ert lags föräldrar (F98:1/2 samt P97:1/2/3). Målet är att intervjua 

totalt tio föräldrar så det blir förmodligen och förhoppningsvis någon enstaka förälder i var-

dera lag, men det ska helst vara fem föräldrar till döttrar och fem föräldrar till söner. Svaren 

behandlas anonymt och eventuella namn kommer att skrivas bort eller fingeras i uppsatsen. 

Det kommer inte ens framgå att det är Klubben BK som är klubben. 

 

Så, jag vore er oändligt tacksam om ni vill hjälpa mig att komma i kontakt med ert lags för-

äldrar. Ni kanske har en mejllista eller dylikt som jag skulle kunna få ta del av? Resten sköter 

jag själv. Vill ni hjälpa mig ytterligare kan ni uppmuntra föräldrarna att delta i studien genom 

t.ex. en nyhet på eran lagsida. 

 

Jag behöver ha hämtat in all data i slutet av november, så ju förr desto bättre. Intervjuerna 

kommer förmodligen att ske på caféet.  

 

Väl mött, tacksam för hjälp! 

 

Olof Unogård 

Studerande 

Tränarprogrammet 2009-2012 

Gymnastik- och idrottshögskolan 

 

P.S. Sportchef Anders Andersson har ok:at att jag kontaktar er i detta syfte. D.S. 
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Hej! 

Mitt namn är Olof Unogård och jag går mitt sista år på Tränarprogrammet vid Gymnastik- 

och idrottshögskolan (GIH). Jag håller nu på med mitt examensarbete som ska handla om 

pojkar och flickors förutsättningar för fotboll. 

För att ta reda på det vill jag intervjua dig som förälder. Jag kommer att ställa frågor om hur 

du som förälder ser på ditt barns idrottande, hur du ser på klubbens satsning på ditt barn samt 

hur du ser på ditt barns ledare. 

Förutom mina studier på GIH är jag själv engagerad i Klubben BK och har detta år haft enga-

gemang i 98-kullen och då särskilt i P98:1 och före det i F18-U. Jag kommer även att inter-

vjua föräldrar från F98:2, samt P97:1-3. 

Dina svar behandlas givetvis anonymt och eventuella namn kommer att skrivas bort eller fin-

geras i uppsatsen. Det kommer inte heller att framgå att det är Klubben BK som är klubben. 

 

Jag behöver ha hämtat in all data i slutet av november, så ju förr desto bättre. Intervjuerna 

sker förslagsvis i caféet (dit jag har åtkomst) och intervjun tar max en timme. Om du är villig 

att ställa upp på detta kommer vi tillsammans fram till tid och dag för intervjun. 

 

Du är varmt välkommen att höra av dig med frågor om uppsatsen/intervjun 

till olof.unogard@gmail.com eller på 0703-73 28 46. 

 

Väl mött, med förhoppning om positivt svar!  

  

Olof Unogård 

Studerande 

Tränarprogrammet 2009-2012 

Gymnastik- och idrottshögskolan 

 

P.S. Sportchef Anders Andersson och lagledare Anna Andersson har ok:at att jag kontaktar 

dig i detta syfte. D.S. 
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