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”Det ligger i sakens natur”

Flickor börjar med fotboll för att få vara med kompisar. Pojkar vill 
prestera på planen. Fotbollsflickor är dessutom sämre varianter av 
fotbollspojkar. De är mindre starka, mindre tuffa, fysiskt och socialt 
underlägsna. Så svarar ett antal föräldrar när de får frågor om sina 
bollspelande barn.

Fotbollsföräldrar om idrott och kön

I  d e n n a s t u d I e  intervjuades tio föräld-
rar till fotbollsspelande pojkar och flickor, 
mellan 12 och 14 år gamla, från en fot-
bollsförening i Stockholmsområdet. Fem 
var föräldrar åt söner, varav tre var 
kvinnor och två var män. Fem var föräld-
rar åt döttrar, varav tre var kvinnor och 
två var män. Föräldrarna intervjuades, 
genom en öppen riktad intervjuform, i 
syfte att undersöka hur föräldrar konstru-
erar kön i en fotbollskontext: Hur talar 
föräldrar om pojkars och flickors motiv 
för fotbollsspelande? Hur talar föräldrar 
om idrottens fostrande egenskaper? 
Upplever föräldrar att pojkar och flickor 
ges samma förutsättningar i fotbolls-
föreningen? Och hur talar föräldrar om 
maskulinitet och femininitet i ett fotbolls-
sammanhang? I de fall namn förekommer 
i intervjusvaren är såväl föräldrarnas som 
barnens namn fingerade.

Män tävlar och kvinnor skvallrar
Studien utgick ifrån ett konstruktivistiskt 
genusperspektiv. Ett sådant perspektiv 
bygger på att kön inte ska ses som något 
naturligt givet, något som är, utan att kön 
är något som, i och av samhället och 
kulturen, konstrueras eller görs. 

I genus- och könsdebatten har det 
konstruktivistiska perspektivet fått stå 
tillbaka för en mer sociobiologisk förstå-
else av kön och genus. Det synsättet utgår 
istället ifrån att mäns och kvinnors 
fysiologiska skillnader avspeglas i en rad 
andra sociala eller psykologiska skillna-
der: Fysisk styrka och snabbhet blir till att 
män generellt sett är starkare och snab-

bare; mekaniska färdigheter blir till att 
män generellt sett är tekniskt skickliga 
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 
generellt sett är rationella och kvinnor har 
intuition (2-4). Detta förhållningssätt kan 
kallas komplementärt och syftar till att 
beskriva män och kvinnor åtskilda från 
varandra. Män sägs vara på ett sätt och 
kvinnor ett annat. 

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 som starkare, snabbare och att 
gilla sport, så idrottar mannen för att få 
utöva sitt intresse och, mot andra män, 
mäta sin styrka och snabbhet. Och 
eftersom kvinnan framställs vara intres-
serad av skvaller, så idrottar kvinnan 
främst för att erbjudas tillfälle att skvallra 
och umgås med sina kompisar. Männen 
blir till att vara konkurrensorienterade 
eller tävlingsinriktade och kvinnorna 
omsorgsorienterade eller socialt inriktade 
(5).

Könsmärkningen av idrott
Dessa uppfattningar om skillnader mellan 
män och kvinnor ligger också som funda-
ment i vad vi kan kalla könsmärkningen 
av olika idrottsaktiviteter, och detta 
påverkar hur vi uppfattar tävlingsidrotten 
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som sådan (2,3,5). Detta könsmärkande 
har en historisk bakgrund. Tävlingsidrot-
ten utformades i den brittiska medelklas-
sens internatskolor under 1800-talet som 
ett uttryckligt medel för att göra män av 
pojkar (5). 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 (eftersom mannen och kvinnan 
är olika bör de hållas åtskilda och inte 
sysselsätta sig med samma aktiviteter). 
Därför behövde man motivera och 
förklara kvinnornas närvaro på idrottsare-
norna och fram träder den påstådda 
förklaringen som säger att kvinnor 
idrottar för andra anledningar, annat att 
de är intresserade av själva idrotten (2,5,6). 

Manlighet har alltså, historiskt sett, 
kopplats samman med tävling och kvinn-
lighet med kropp, motion och hälsa. Där 
män sägs vara orienterade mot den yttre 
världen, det vill säga att det är jämförel-
sen eller tävlingen med eller mot andra 
som är det centrala, sägs kvinnor vara 
orienterade mot den inre världen, det vill 
säga att det är självkänslan och umgänget 
med andra, snarare än jämförelsen med 
andra, som är det centrala. Detta har lett 
till att idrotter som lagbollsporter blivit 
till ”naturligt” manliga och individuella 
estetiska idrotter blivit till ”naturligt” 
kvinnliga (3,5).

Fotbollskillar och sociala tjejer
I intervjuerna angav samtliga föräldrar att 
det faktum att fotboll är en lagsport har 
betydelse för att barnet började spela 
fotboll. Vidare visade sig fotbollen vara ett 
viktigt komplement i föräldrarnas upp-
fostran av barnen, och då i form av att lära 
sig hur man som gruppmedlem beter sig 
och förhåller sig till andra, snarare än hur 
man beter sig som pojke eller flicka. 
Föräldrarna ansåg att barnets tränare bör 
vara såväl empatisk som fotbollskompe-
tent, något som föräldrarna ansåg påver-
kas av tränarens ålder, samt om denne 
har egna barn. Föräldrarna hade inte 
reflekterat över huruvida pojkar och 
flickor ges lika villkor i fotbollsutbild-
ningen. Däremot tyckte de att det ibland 
fanns en orättvisa mellan så kallade 
breddlag kontra första- eller elitlag, det 
vill säga mellan flicklag–flicklag respek-
tive pojklag–pojklag, snarare än mellan 

flicklag–pojklag. Samtliga föräldrar 
trodde att deras barn värdesätter kompi-
sarna högst i sitt fotbollsspelande. 
Därutöver ansåg flickföräldrarna att 
flickor börjar med fotboll som en social 
aktivitet, för att få träffa kompisar, 
medan pojkföräldrarna ansåg att pojkar 
börjar med fotboll för att de redan tycker 
om det och är duktiga på fotboll. En 
mamma säger:

”Ja men om jag säger för min tjej så är det ju 
mycket mer socialt [att spela fotboll] 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 
medan hon är ju liksom … Ja, men dom 
facebookar tjejerna [går upp i falsett] ’åh, vi ska 
träffas och vi ska åka på läger’, du vet det är 
mycket mer socialt med henne än vad det är 
med honom.”

Bland föräldrarna som har både pojkar 
och flickor verkade det också råda en 
föreställning om att det är mer naturligt 
för sonen att börja med fotboll, och 
därför också uppmuntras till det. Samma 
mamma förklarar:

”Fast det var nog nånting [att spela fotboll] 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 klassen gick väl på 
fotbollskolan. Alltså … sen droppade dom av och 
hittade sina egna sporter men med att testa ett 
år var väl nästan förväntat, och han har liksom 
provat på att spela innebandy och han har 
provat på hockey och golf.”

Den sämre fotbollsflickan
Fyra föräldrar tyckte att det är bra och 
roligt att flickor och pojkar tränar och 
spelar match tillsammans men att det 
inte bör göras på regelbunden basis. Fyra 
andra föräldrar ansåg också att för 
mycket samkörd träning skulle innebära 
att många av pojkarna skulle sluta, 
eftersom de ansåg att tempot och kvalite-
ten blir för dålig med flickor i träningen. 
Alternativt att det skulle hämma flickor-
nas deltagande, eftersom föräldrarna 
ansåg att pojkarna tar så mycket mer 
plats och är så mycket tuffare. Således 
ansågs flickorna kunna ta mer plats utan 
några pojkar i sitt lag. Ibland inledde 
föräldrarna, som inte ansåg det vara 

OM GENUS OCH KÖN

Studien utgick ifrån ett 
konstruktivistiskt genus-
perspektiv. Det bygger på att 
kön inte ska ses som något 
naturligt givet, något som är. 
Kön konstrueras eller görs i 
och av samhället och 
kulturen.           
    Genus görs dock inte enbart 
åt oss, genom normer, skola, 
uppfostran, reklam och så 
vidare. Män och kvinnor är i 
allra högsta grad också aktiva. 
Genus är därför snarare ett 
verb än ett substantiv (1,2). 
I det här avseendet är 
begrepps-skillnaden mellan 
kön och genus betydelselös.     
    Genusforskaren försöker 
problematisera konstruk-
tionen av kön: Vad anses 
egentligen vara manligt och 
kvinnligt? Vilka egenskaper, 
färdigheter och attribut ingår i 
konstruktionen av en ”riktig” 
man respektive ”riktig” 
kvinna? Och vilka effekter 
eller konsekvenser får detta 
konstruerande för vårt 
samhälle?



32 svensk idrottsforskning  3/2013

lämpligt med mer samkörd träning, 
resonemang om pojkars och flickors 
fysiska skillnader, där man förutom i ett 
fall utgick från att pojkarna är de som är 
fysiskt överlägsna. En pappa beskriver: 

”Det [dela på flickor och pojkar i träning och 
match] 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 målvaktsträningen som dom kör där 
uppe just nu, där Claes är den yngsta … Det är 
flickor där uppe som är två år äldre än vad han 
är och han är dom överlägsen och han är ingen 
… jätteduktig målvakt. Han är okej men är nog 
motorisk 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.”

Föräldrarna beskrev pojkfotbollen 
som snabbare och tuffare än flickfotbol-
len. Följaktligen tyckte de att det var 
positivt för flickorna att delta i pojkträ-
ningarna, eftersom de tvingas lära sig att 
anpassa sig till det högre tempot och de 
hårdare närkamperna. Däremot tyckte 
de att det var negativt för pojkarna, 
eftersom de tvingas träna med sämre 
fotbollsspelare. Att det vore möjligt att 
integrera pojkarna i flickornas träning 
lyfter de inte ens fram som ett alternativ. 
En annan förälder, som liksom de övriga 
ansåg att pojkar tidigt blir mycket större 
och tuffare än flickor, vilket ansågs 
kunna avskräcka flickorna, utvecklar 
resonemanget med en psykologisk 
aspekt:

”Ja, alltså jag tror tjejer mognar ju snabbare än 
vad killar gör … Och 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.”

Härvidlag framträder åter resone-
manget om att upplevda fysiologiska 
skillnader även ger påstådda psykologiska 
och sociala skillnader. Föräldrarna antar 
att det finns naturliga skäl till uppdel-
ningen mellan pojkar och flickor. Dessa 
resonemang, där påstådda psykologiska 
skillnader förklaras genom upplevda 
fysiska skillnader, är vanligt i intervjuerna 
och trädde fram ju mer utbroderande 
föräldern blev. En mamma exemplifierar:

”Det är ju klart att man delar på dom så små-
ningom 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.”

Föräldrarnas genuskonstruktion
I intervjusvaren kan vi se exempel på hur 
föräldrarna konstruerar genus likt en 
tvåkönsmodell och en enkönsmodell. 
Tvåkönsmodellen, där kvinnan konstru-
eras i motsats till mannen och där man 
betonar kontraster och skillnader mellan 
könen, visar sig när föräldrarna ska 
förklara pojkars och flickors påstått olika 
motiv till varför de börjar spela fotboll. 
Enkönsmodellen, där kvinnan istället 
konstrueras i jämförelse med mannen och 
där kvinnan framställs som en ofullgången 
och sämre sort av mannen, visar sig då 
föräldrarna framställer flickorna som en 
sämre variant av den fotbollsspelande 
pojken: mindre stark, mindre fysiskt tuff 
och socialt underlägsen pojken, som tar för 
sig på ett påstått mer naturligt sätt (4). 

Konsekvenserna av dessa könskonstruk-
tioner blir att flickan tvingas leva upp till 
två ideal och söka uppfylla två normer 
samtidigt. För att bli tagen på allvar och bli 
accepterad som seriös och duktig 
fotbollsspelare måste flickan leva upp till 
ett manligt fotbollsideal, enligt enkönsmo-
dellen, där hon ska vara stark, tuff och 
aggressiv. Samtidigt måste hon, för att 

Föräldrarna tyckte att det vore bra 
för flickorna att träna med pojkarna. 
Att integrera pojkarna i flickornas 
träning lyfter de inte ens fram som 
ett alternativ. Foto: Lennart Månsson
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fortsatt bli betraktad och accepterad som 
en riktig kvinna av samhället, där hon är 
artskild mannen enligt tvåkönsmodellen, 
leva upp till ett kvinnlighetsideal där hon 
inte är stark, tuff och aggressiv, utan 
försiktig, mjuk och passiv (7,8). Nedan 
tangerar en av föräldrarna de idrottsliga 
normer som pådyvlas fotbollsflickorna: 

”Susanne har varit med på idrottsakademin, på 
deras läger, och där har det varit blandat och det 
ger ju självförtroende att göra det lite oftare. För 
hennes självförtroende skiftar ju jättemycket 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.”

Budskapet är tydligt: genom att efter-
likna fotbollspojkarna blir flickan en 
bättre fotbollsspelare. Men inte är det lätt. 
Flickorna förväntas att själva ta plats för 
detta tillblivande, vilket en pappa tror är 
svårt i den könsintegrerade verksamhe-
ten:

”Jag tror dom [tjejerna] nog tar mer plats, så som 
det är nu än om det hade varit killar med … Det 
tror jag, så är det ju generellt med killar och tjejer 
i den där åldern, killarna vågar kliva fram. Jo, 
men så är det ju, tjejer är väl något mer försiktiga 
kanske, generellt sett.”

Här verkar det råda en komplex 
situation för flickorna. De framställs som 
att de trivs bäst och får mest plats tillsam-
mans med andra flickor men att de blir 
tuffare tillsammans med pojkar. Metoden 
för att göra flickan till en bättre fotbolls-
spelare blir således att tillåta flickorna att 
endast stundtals delta i pojkarnas fot-
bollsträning. Konsekvensen av att fot-
bollspojken, både ur en tvåköns- och 
enkönsmodell, konstrueras som den 
dominanta, såväl socialt som fysiskt, blir 
att pojken tvingas leva upp till ett manligt 
idrottsideal, ett slags supermaskulinum, 
för att inte tappa denna dominanta 
position (4,9).

Barnens motiv är desamma
I det framtida perspektivet bör forsk-
ningen söka problematisera idrottens roll 
som uppfostrare av pojkar och flickor. Ett 

särskiljande mellan pojkar och flickor i 
idrotten, föder och när situationer där 
kön skapas i enkönade sammanhang. Om 
man inte sammanför pojkar och flickor 
får genusskapandet ett ännu större 
utrymme, men utan att det upptäcks och 
uppmärksammas (3). Konsekvensen av 
att flickor sätts ihop med flickor och 
pojkar med pojkar blir således än mer 
flickiga flickor och pojkiga pojkar. 
Könssegregerade idrottsmiljöer förstär-
ker alltså en tvåkönsmodell där pojkar 
och flickor ska vara olika varandra. 

Vill vi på allvar ta itu med könsstereo-
typa föreställningar bör vi ta mod till oss 
att rucka på det så djupt rotade särskil-
jandet i idrotten. Genom att låta pojkar 
och flickor träna tillsammans, åtmins-
tone upp till en ålder av 13-14 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 irritation och mer fokus på 
ojämlikheter mellan kön (4). Föräldrarna 
i denna studie, som i många andra 
sammanhang, använder kroppen som 
förklaring till mannens fysiskt och socialt 
dominanta ställning. De anser att kvalite-
ten på pojkarnas fotboll hotas av flickor-
nas närvaro. Fotbollen görs till ett 
praktexempel där upplevda sociala 
skillnader förklaras genom påstådda 
biologiska skillnader. 

Vi måste aktivt ta avstånd ifrån sådana 
typer av förklaringar av pojken och 
flickan, för att på allvar komma till rätta 
med pojkars och flickors lika villkor i 
idrotten. Därför vore det också intressant 
om framtida forskning söker utreda om 
pojkarnas påstådda prestationsfokus är 
en föräldrakonstruktion. Är det så att 
viljan att lyckas som fotbollsspelare är 
viktigare för föräldern och ledaren än 
pojken själv? (6). När allt kommer 
omkring tror jag nämligen att pojkars 
och flickors motiv för fotboll är 
desamma; de vilar både på ett intresse 
för idrotten och på värdet av kompisar. 
Pojkar är inte på ett sätt och flickor ett 
annat, av sakens natur. Det är vi, ledarna, 
samhället, föräldrarna, såväl som barnen 
själva, som gör pojkarna och flickorna 
olika och det är vi som envisas med att 
jämföra dem med varandra.


