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Redaktören har ordet
När detta skrivs är vi inne i januari nådens år 2015 och därmed också det tredje och sista
numret av Idrottsforskare för verksamhetsåret. Den skånska vintern förnekar sig aldrig - regn
parat med starka vindar är som vanligt det dominerande väderläget, men det blir ljusare för
varje dag.
Vi har också genomfört vår årliga forsknings- och utbildningskonferens - denna gång på
Högskolan Kristianstad den 26 - 27 november. Tack vare ett synnerligen idogt arbete av vår
ordförande "Lollo" Sollerhed tillsammans med duktiga studenter från lärarutbildningen samt
stöttade av olika sponsorer blev det trots initiala svårigheter en alldeles utmärkt konferens. Jag
gjorde som vanligt en rundförfrågning bland en del deltagare och alla var påtagligt nöjda åter en konferens med både bredd och djup - en konferens för olika kategorier deltagare.
Vi hade fyra olika konferensteman: Violence and aggression in sport - talangutveckling,
specialisering och coachutveckling - bedömning och betyg i Idrott och Hälsa - Kroppsligt
lärande. I vanlig ordning hade vi parallella paperpresentationer. Konferensen avslutades med
en uppskattad föreläsning av Staffan Olsson - förbundskapten för svenska
handbollslandslaget. Temat här var ledarskap. Vårt årsmöte innebar inga förändringar inom
styrelsen. Vi - Lollo Sollerhed /ordförande/, Erwin Apitzsch /sekreterare/, Anders Östnäs
/kassör och redaktör/, Håkan Larsson, Inger Eliasson, Maria Öhman och Susanne Linnér kommer att arbeta vidare mot nya mål, där rekrytering av medlemmar, vår forskningsskrift
som eventuell Open access och inte minst förberedelser för 2015-års konferens står på vår
närmsta agenda. Nästa konferens kommer att hållas på Linnéuniversitetet i Växjö, där
förberedelserna redan är i full gång. Boka redan nu datum för konferensen - den 11-12
november. Den kommer för övrigt att föregås av ett mer internt forskarseminarium den 10
november. Sen kan nämnas att vid den eminenta middagen på Campus den 26 november
utnämndes den första hedersledamoten i SVEBI - den tidigare ordföranden Göran Patriksson.
Mer om konferensen kommer i en speciell bilaga.
Detta nummer domineras av utmärkta artiklar från GIH i Stockholm, där vår styrelseledamot
Håkan Larsson har varit den pådrivande kraften. Den röda tråden i de sex artiklarna är idrott
och genus. Nedan följer rubriker och författare:
1. 25 år med forskning om idrott och genus: Håkan Larsson
2. Att göra tudelning - om ämnet Idrott och Hälsa i årskurs 1 ur ett genusperspektiv: Inga
Oliynyk
3. Fotboll för alla: Sofia B. Karlsson och Håkan Larsson
4. Unga transpersoner i en värld besatt av kön: Frida Darj, Mathilda Piehl, Fia Hjelte
5. "Jag är en normal kille liksom" - Att göras och göra sig till en kille inom ridsporten: Eva
Linghede
6. Maskulinitet/er/ inom pojkungdomsishockeyn: Jesper Karlsson

Jag har också som SVEBIs utsände följt Stockholm Open i tennis - ett tennisevenemang som
jag medverkat i sedan starten 1969 - de drygt 20 första åren som tennisdomare. Ett nedslag
kring 2014-års turnering plus tankar kring svensk tennis framtid finns också med i detta
nummer. Vår ordförande Lollo har också med några reflektioner i detta nummer.
Sen kan nämnas att Riksidrottsstyrelsen från hösten 2015 avser att starta ett
Riksidrottsuniversitet (RIU). Främsta kandidater är: Umeå universitet, GIH/tekniska
högskolan, KTH, i Stockholm samt Göteborgs universitet/Chalmers i Göteborg. Syftet är att
stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft och möjlighet att kombinera elitidrott
med akademiska studier. Tanken är långtifrån ny - den väcktes redan för 25 år sedan i
samband med etablerandet av de idrottspedagogiska utbildningarna i Halmstad och Umeå.
Jag, som studierektor vid den tiden, minns att vi i Halmstad förde förhandlingar med RF
kring anpassad studiegång för elitidrottare - ett embryo till dagens RIU. Ibland går det
långsamt från tanke till handling! Vi i SVEBI kommer att med intresse följa fortsättningen.
Jag vill också flagga för en idrottskongress modell större - 20th annual Congress of the
European College of Sport Science (ECSS) - Sustainable Sport, som går av stapeln på Malmö
högskola den 24-27 juni 2015. Ansvariga för kongressen är Malmö högskola, Lunds
universitet och Köpenhamns universitet. Mer information kan fås via www.ecsscongress.eu/2015 eller via Malmö högskolas hemsida.
Det kan också nämnas att 2015-års Riksidrottsmöte (RIM) äger rum i Helsingborg den 29 - 31
maj. Då kommer också Karin Mattsson Weijber att få en ersättare på ordförandeposten i
Riksidrottsstyrelsen (RS). Genom byte på regeringssidan har landet också fått en ny
idrottsminister: Gabriel Wikström. Vi får säkert möjlighet att träffa honom i samband med
RIM i maj i Helsingborg och under de närmaste åren. En inbjudan till SVEBI-konferensen i
november vore en möjlighet att lära känna honom på pulsen och få del av hans uppfattning
om utbildning och forskning inom idrotten.
I övrigt vill jag påminna om att vi är inne i verksamhetsåret 2014 (1 oktober) - 2015 (30
september) och att det är hög tid för alla som inte betalat medlemsavgiften att göra detta. Vi
behöver våra medlemmar och avgifterna är fortfarande låga: 50 kronor för
studerande/pensionärer, 150 kronor för övriga samt 300 kronor för organisationer/bibliotek.
Vårt plusgiro-konto är det vanliga: 25 18 21 - 5. Stöd svensk idrottsforskning - bli medlem i
SVEBI!

Anders Östnäs
Redaktör
anders.ostnas@gmail.com

Sport som ekonomisk motor!
Det är nytt SVEBI-år och här kommer det första numret av Idrottsforskaren! Temat är
genusforskning där ni bjuds på sex artiklar som tar upp genus från olika synvinklar. Ni får
också abstracts från SVEBI-konferensen föreläsningar. Konferensbilagan skickas separat.
Trevlig läsning av detta sammansatta nummer! Det var många bra föreläsningar, duktiga
föreläsare och intresserad publik vilket gjorde konferensen intressant och minnesvärd. Jag
försökte lyssna så mycket jag kunde, men eftersom jag hade det övergripande ansvaret för
konferensen så fick jag springa lite fram och tillbaka och hann inte höra riktigt alla
presentationerna. Stort tack till alla eminenta föreläsare! Konferensen hölls i Kristianstad,
vilket inte var tänkt från början men så blev det. Det blev lite snärjigt och jag var ensam i
organisationskommittén. Fördelen var att det inte var några samarbetsproblem i kommittén.
Det var bara att köra på! Jag hade assistans av mina idrottslärarstudenter som var till stor hjälp
och jag vill här rikta ett officiellt tack till dem. De gjorde ett storverk som ”konferens-crew”!
Tack Cindie, Julia, Johan, Henrik, Rasmus, Jonas, Mikael, Håkan, Magnus! Utan er hade det
inte varit möjligt!
Samtidigt med konferensmiddagen i Kristianstad spelade iFK Kristianstad handboll i stans
arena. Hade jag varit riktigt förutseende hade vi kanske kunnat förlägga middagen till arenan
och samtidigt ha tittat på matchen. Jag minns inte vilket lag som var på besök just den
kvällen, men det spelar egentligen ingen roll vilken match det är, publiksnittet ligger på 4 800
personer vilket är en upplevelse i sig. Det är i princip fullt hus varje gång, vilket är ganska
unikt när snittet hos publikligans tvåa Skövde hittills i höst ligger på 1700 och fyran Ystads IF
på 1480 åskådare på hemmamatcherna. Arenan i Kristianstad byggdes efter hårt och högljutt
motstånd i kommunen, med krav på folkomröstning, som avvisades och kommunfullmäktige
beslutade att bygga arenan helt kommunalt finansierad. Det är möjligt att den nya arenan har
bidragit till att IFK Kristianstad har parkerat sig i toppen av elitserien. Laget har fått
gynnsamma hyresvillkor och driver nu även hela restaurangverksamheten i arenan. Det är en
rik klubb och givetvis gruffar andra klubbar i stan över orättvisa villkor. Exempelvis
bågskytte och bordtennis har högljutt protesterat mot att de får husera i dåliga lokaler till höga
hyreskostnader. Idrott som drar publik och blir en samlingspunkt för stan har en stor fördel.
De flesta städer vill kalla sig ”sportstad” och har sett fördelarna med det. Enligt forskaren
Björn Anders Larsson i Lund kan en typisk sportstad lika gärna kalla sig kunskapsstad som
attraherar människor och företagsetableringar, inflyttning och inpendling. Sport bidrar till
BNP genom ökad konsumtion, sysselsättning och investeringar. Ökad konsumtion - jag roade
mig en match med att räkna ut vad den orangea outfiten hade kostat publiken och jag kom
fram till att det var massor! BNP upp! Jag krängde några hundra orangea slipsar till IFK’s
kansli. De tyckte det var perfekt, orangea satinslipsar i precis rätt kulör. Nu ser man slipsarna i
publiken, runt halsen eller runt pannan. BNP upp!
Orange är alltså lagets färg och de gånger jag har varit på matcherna är jag så fascinerad över
den mangranna uppslutningen som råder i klädsel och färg. Det är häpnadsväckande att se
människor jag mött i andra strikta situationer nu sitta utklädda i sina orangea kreationer.
Bankdirektören i orangea flätor, chefsläkaren med halva ansiktet orange, hela revisorsbyrån
orangea från topp till tå. Givetvis startar en forskningsfråga - vad är det som får dem att spöka
ut sig på detta viset? De som annars är så formella och strikta. Det kanske redan finns
forskning om det. Berätta ni som vet!

Nästa års konferens kommer att hållas i Växjö så passa på att boka in det redan nu!
Programmet kommer i maj. Håll utkik!
Som vanligt uppmanar jag er att skriva artiklar och skicka till SVEBI. Vi tar emot artiklar till
Idrottsforskaren och till Swedish Journal of Sport Research. Varmt välkomna med alster!
Lev väl!
Bästa SVEBI-hälsningar

Ann-Christin ”Lollo” Sollerhed
Ordförande SVEBI

Tjugofem år med forskning om idrott och genus
Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Det är i år tjugofem år sedan Eva Olofsson disputerade på avhandlingen Har kvinnor en
sportslig chans? (Olofsson, 1989). Det var den första feministiska samhällsvetenskapliga
avhandlingen om idrott i Sverige. Länge var den också ensam i sitt slag. Det dröjde ytterligare
ett decennium innan Nathalie Koivula (1999), Birgitta Fagrell (2000) och jag själv (Larsson,
2001) presenterade nya studier med ett särskilt fokus på idrott och genus. Efter det har temat
emellertid blivit ett av de mest utforskade områdena i landet inom den samhällsvetenskapliga
idrottsforskningen. I det här numret av Idrottsforskaren presenteras studier av den allra
senaste generationen av idrottsforskare. Denna generation av forskare har också ägnat sig åt
att töja på gränserna för vilka aspekter av genus som utforskas. En gemensam ambition för
författarna är att inte bara identifiera normer som är relaterade till kön och sexualitet, utan
också att erbjuda en analys som gör det möjligt att utmanat normerna. I den här artikeln
kommer jag att översiktligt sammanfatta innehållet i forskningen om genus under de senaste
25 åren och mot slutet introducera innehållet i de följande artiklarna.
”Idrott är skapat av män, för män”
I sin avhandling formulerade Eva Olofsson tesen att idrott är skapat av män, för män. En
sådan tes kan te sig utmanande idag, men går man tillbaka till det tidiga 1800-talets
Storbritannien, den moderna tävlingsidrottens vagga, så stämmer den till punkt och pricka.
Tävlingsidrott formades som ett pedagogiskt verktyg för att fostra den brittiska övre
medelklassens pojkar till män med disciplin, karaktärsfasthet och självkontroll nog för att
styra över det Brittiska imperiet, vilket vid denna tid sträckte sig över stora delar av jordklotet.
Inte minst kom rugbyn, som skapades vid Rugby School runt år 1830, att spela en viktig roll i
pojkarnas karaktärsdaning (jfr. Nilsson, 1993). Kvinnor började tidigt utöva tävlingsidrott,
men denna ansågs många gånger vara både oanständig och farlig; oanständig eftersom
idrotten krävde fysisk ansträngning och lätt klädsel, farlig eftersom kvinnor ansågs bräckliga
och olämpliga för ansträngande fysisk aktivitet (åtminstone kvinnorna inom den aktuella
samhällsklassen).
Istället för tävlingsidrott utvecklades runt sekelskiftet 1900, med Sverige som ett av de
tongivande länderna, en särskild gymnastikform, ”kvinnlig gymnastik”. Den kvinnliga
gymnastiken byggde på traditionell Linggymnastik, även den en svensk uppfinning (av Per
Henrik Ling, 1776-1839), men med ett rundare, mjukare och mera behagfullt utförande, vilket

ansågs bättre avspegla den kvinnliga karaktären. Ur den kvinnliga gymnastiken utvecklades
under 1900-talet i sin tur husmorsgymnastik och motionsgympa (aerobics). Ganska tidigt kom
även musik in i den kvinnliga gymnastiken, så att gymnasterna skulle röra sig i rytm till
musiken och ge musikens karaktär ett motsvarande rörelseuttryck (Carli, 2004; se även
Lundvall & Meckbach, 2003).
Tidsandan möjliggjorde så småningom att kvinnor accepterades även inom tävlingsidrotten;
till en början i ”estetiska idrotter” som konståkning och simhopp, men ganska tidigt även i
individuella idrotter utan direkt kroppskontakt som badminton, tennis, friidrott, simning och
skidor. Först under 1960- och 70-talen började kvinnor utöva de stora lagspelen, till exempel
fotboll, handboll och basket. I boken Amasoner på planen skildrar historikern Johnny Hjelm
damfotbollens utveckling mellan 1965 och 1980 (Hjelm, 2004). Kvinnors deltagande i dessa
idrotter blev snabbt kringgärdat av föreställningar om manhaftighet och myter om
homosexualitet (jfr. Andreasson, 2006 och Tolvhed, 2008). Liknande mönster utspelade sig
under 1990-talet när kvinnor började utöva kontakt- och styrkidrotter som boxning, brottning,
ishockey och tyngdlyftning i större utsträckning. Att bryta tävlingsidrottens mansdominans
har helt klart haft ett pris för en del kvinnor. Samtidigt har pionjärerna hjälpt till att förändra
traditionella synsätt på könen.
Ett intressant mönster i idrottsutövandet är att flickor och kvinnor ofta söker sig till domäner
som tidigare varit exklusivt manliga. Detta gäller såväl i ”den stora historien”, den historiska
utveckling jag skildrade ovan, som i ”den lilla historien”. ”Den lilla historien” handlar om att
flickor, vid sidan av fotboll som är den största idrotten för både flickor och pojkar, slussas in i
ridsport och gymnastik i unga år, medan pojkar slussas in i andra bollidrotter. Med ökad ålder
börjar flickorna utöva även de idrotter som pojkarna utövar. Det omvända är emellertid
ovanligt. Denna egenhet illustrerar, menar jag, den genusordning som präglar idrottskulturen.
Det som pojkar och män gör och har gjort, kan bli eftersträvansvärt även för flickor och
kvinnor, men inte det omvända. Därför lyser pojkar och män alltjämt med sin frånvaro i
exempelvis konstsim och rytmisk gymnastik.
Manlighet i kris?
Den tidiga forskningen om idrott och genus utvecklades ur kvinnoforskningen. Det var här
som de feministiska perspektiven växte fram, med begrepp som genus och genusordning, eller
könsmaktsordning. Genus betyder kön och kom att användas för att rikta särskilt fokus mot
”det sociala könet”, till skillnad från ”det biologiska könet”. Medan det biologiska könet antas

vara trögrörligt och styras av genetik och hormoner, antas det sociala könet vara föränderligt
och styras av tidsanda och föreställningar om manligt och kvinnligt. Ju mer omfattande
genusforskningen har blivit, desto svårare verkar det emellertid vara att dra en skarp gräns
mellan det sociala och det biologiska könet. Snarare kan de ses som sammanflätade. I vilket
fall som helst, när begrepp som genus och genusordning utvecklades inom kvinnoforskningen
blev det snart ohållbart att forska uteslutande om kvinnor utifrån dessa perspektiv. Även
mannen är ett kön och män påverkas, i lika stor utsträckning som kvinnor, av genusordningar.
År 1999 presenterade idrottshistorikern Jens Ljunggren en avhandling om Linggymnastikens
manlighetsprojekt, kallad Kroppens bildning (Ljunggren, 1999). I denna visade Ljunggren hur
Linggymnastiken, i likhet med tävlingsidrotten i England, utvecklades till ett pedagogiskt
redskap för att forma en viss typ av manlighet. Både tävlingsidrott och Linggymnastik
inkluderade egenskaper som disciplin, kontroll och karaktär, men där tävlingsidrotten var
starkt individualistisk och konkurrensinriktad, var Linggymnastiken istället inriktad på
kollektivet och en harmonisk samordning av kollektivets kroppar. Mot bakgrund av det
moderna samhällets utveckling mot individualitet och konkurrens blev det därigenom inte så
märkligt att Linggymnastiken förlorade striden mot tävlingsidrotten som samhällets
dominerande kroppsövningsform (jfr. Lundqvist Wanneberg, 2004). Männen övergav
gymnastiken tidigast. Genom den kvinnliga gymnastiken kom Linggymnastik på sätt och vis
att överleva in i nutiden, i form av motionsgympa och vissa former av gruppträning.
Några år senare, 2003, presenterade etnologen Jesper Fundberg en studie om
maskulinitetsskapande inom pojkfotbollen. I Fundbergs studie framskymtar de mytiska
figurer som ”normala” svenska medelklasspojkar formar sin identitet i förhållande (motsats)
till: ”kärringen”, ”blatten” och ”bögen” (Fundberg, 2003). För att vara normal svensk
medelklasspojke ska man inte vara kärring, blatte eller bög – om man inte är riktigt duktig på
fotboll (eller på ishockey; jfr. Stark, . I Tore Brännbergs studie om manliga handbollsspelare
framkommer det nämligen att idrottslig framgång kan fungera som kompensation för i övrigt
”avvikande” beteenden (Brännberg, 1998).
Idrottens jämställdhetsarbete – i ett genusperspektiv
Ur kvinnoforskningen växte mansforskningen och även den kritiska forskningen om
jämställdhet fram. Jämställdhet betyder jämlikhet mellan kvinnor och män, eller att kvinnor
och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livets alla avseenden. Detta
låter enkelt, men visar sig vara svårt att åstadkomma i praktiken. Så fort vi uppnår

jämställdhet i en viss samhällssektor visar ojämställdheten upp sitt fula ansikte i någon annan
sektor. Och ”jämställdhet” i sig är inget okomplicerat begrepp. I Sverige antogs den första
jämställdhetslagen 1979 och den övergripande jämställdhetsstrategin i landet har varit att
verka för könsneutralitet, det vill säga att det inte ska spela någon roll om en person är kvinna
eller man. Samma förutsättningar ska gälla för alla individer, oavsett kön. Inom idrotten gäller
dock inte denna ambition om könsneutralitet på samma sätt. Visst ska samma förutsättningar
gälla för alla individer, men inom tävlingsidrotten har man inte, liksom i
utbildningssammanhang, i yrkeslivet och så vidare, tagit bort åtskillnaden mellan könen.
Kvinnor och män tävlar (och tränar många gånger) åtskilt, men ska åtnjuta samma rättigheter
och möjligheter. Detta medför en utmanande balansgång för idrotten.
I min avhandling Iscensättningen av kön i idrott (Larsson, 2001) kunde jag visa att
jämställdhetsinsatser ibland bidrar till att förstärka stereotypa föreställningar om könen. Män
antas vara tävlingsinriktade, medan kvinnor antas vara omsorgsinriktade, egenskaper som
mycket utav idrottens utbildningsmaterial under 1990-talet underströk snarare än utmanade.
Liknande resultat i analyser av utbildningsmaterial har presenterats av Karin Grahn (2008).
Detta utgör en illustration över hur idrottens jämställdhetsarbete, liksom en del annat arbete
för jämställdhet, kan ses verka för förändring inom givna ramar. Många av de insatser som
görs i jämställdhetens namn underlättar för förändring på det individuella planet (för enskilda
individer – ofta har det förstås handlat om flickor och kvinnor), men försvårar för förändring
på den strukturella nivån. Detta förhållande påvisar även Jenny Svender i avhandlingen Så
gör(s) flickor (Svender, 2012). Svenders avhandling bygger på analyser av ett stort antal
projekt inom ramen för det så kallade Handslaget (statens särskilda satsning på barn- och
ungdomsidrotten mellan 2003 och 2007). Projekten syftade till att stödja flickors idrottande,
men de bidrog samtidigt i stor utsträckning till att förstärka traditionella föreställningar om
idrottande flickor.
I vissa avseenden är Riksidrottsförbundets (RF) jämställdhetsmål idag desamma som för
tjugofem år sedan, när den första jämställdhetsplanen antogs. Hur kan det vara så att arbetet
med jämställd idrott går så trögt? Utgångspunkten i Matthis Kempe-Bergmans avhandling
Man talar om jämställdhet (Kempe-Bergman, 2014) är att trögheten delvis hänger samman
med att idrottens ledarkadrer domineras av män och att många av dessa män inte har något att
vinna på att driva jämställdhetsprojektet framåt. Det visar sig mycket riktigt i studien att
många manliga ledare är skeptiska till jämställdhet, men det verkar handla mera om
jämställdhet som begrepp än om att utveckla idrottsverksamheter för både flickor och pojkar.

Följden blir att effekter av särskilda satsningar på jämställdhet lätt uteblir och att ledarna
många gånger saknar aktiva redskap för att utmana traditionella föreställningar om idrottande
flickor och pojkar.
Idrottens genus – och skolidrottens
Statistik från RF visar att barn redan tidigt slussas in i idrotter som bekräftar traditionella
föreställningar om könen. Fotboll är den största idrotten i alla åldersgrupper, men bland 7- till
12-åringar slussas flickor därefter i stor utsträckning till ridsport och gymnastik, medan deras
jämnåriga pojkkamrater slussas till andra bollspel. På så sätt kommer redan små flickor och
pojkar att förkroppsliga starka föreställningar om hur pojkar och flickor ”är” och vilka idrotter
som är tänkbara att utöva – utan att man ska bli betraktad som ”avvikare”. Detta bekräftas i
Birgitta Fagrells studie De små konstruktörerna. Men de traditionella mönstren gäller inte
bara idrott, de går igen även avseende synen på kroppen, organisationen av hemmet och
yrkeslivet (Fagrell, 2000).
Även i Jesper Andreassons avhandling, Idrottens kön (Andreasson, 2007), vilken presenterar
studier av ett manligt handbollslag och ett kvinnligt fotbollslag, framkommer hur idrottare,
såväl manliga som kvinnliga, på en och samma gång värjer sig mot och reproducerar
traditionella föreställningar om könen. De manliga handbollsspelarna är aktiva i en miljö som
uppfattas som manlig och deras könsidentiteter utmanas inte. Istället främjas i viss
utsträckning sexism och homofobi i den homosociala miljön. De kvinnliga fotbollsspelarna är
även de aktiva i en miljö som uppfattas som manlig. Detta medför, i motsats till i herrlaget,
olika försök att göra motstånd mot – och kanske göra upp med – traditionella föreställningar
om kvinnor och kvinnliga idrottare. Kim Wickman gör i sin avhandling Bending Mainstream
Definitions of Sport, Gender and Ability (Wickman, 2008) den intressanta iakttagelsen att ett
funktionshinder kan göra det lättare för unga kvinnor att utmana traditionella föreställningar
om kvinnor och kvinnliga idrottare. Funktionsnedsättningen kan för idrottaren utgöra ett
erbjudande om att ”slippa” visa upp en eftersträvansvärd (heterosexuell) femininitet.
Samma tema, hur unga människor förhåller sig till traditionella föreställningar om könen,
framkommer i resultat från forskningsprojektet Konstruktionen av kön och synen på kroppen i
skolans idrottsundervisning (Fagrell, et al., 2012, Larsson et, al., 2009 och 2011 samt
Redelius, et al., 2009). Resultat från detta projekt påvisar hur gamla tiders könsåtskilda
undervisning än idag inverkar på undervisningen i idrott och hälsa i skolan (för en historisk
översikt, se Lundqvist Wanneberg, 2004). Sedan 1980-talets början bedriver de flesta skolor

samundervisning av flickor och pojkar, men mycket lite arbete har gjorts för att utmana de
föreställningar om könen som uppstod under den långa perioden med könsåtskild
undervisning. Idrottsundervisningen sker inom ramen för en heterosexuell matris, där flickor
och pojkar aktar sig noga för att bli ”avvikare”. Till skillnad från i tävlingsidrotten finns det i
idrott och hälsa få incitament för att utmana normerna (att bli bra i idrott). I undervisningen
hyllas många gånger maskulinitet (styrka, snabbhet, aktivitet, en bullrande påhittighet).
Lärarnas förhållningssätt till flickor kan då snarare präglas av en hämmande välvillighet: ”det
är okej att låta bli – om du inte vill”.
Utvecklingen inom området idrott och genus har inneburit att kvinnoforskningen har
kompletterats med forskning om män och manlighet samt till studier ur ett kritiskt
genusperspektiv. Genusperspektivet handlar uttryckligen om att utmana gängse
föreställningar om könen. Men denna ambition verkar, liksom när det gäller jämställdhet, vara
svårfångad. Forskarnas avsikter är många gånger att utmana traditionella könsnormer, att
åstadkomma tolkningar av kvinnors och mäns idrottande som pekar i en annan riktning än den
traditionella. Detta har visat sig vara lättare sagt än gjort. I mångt och mycket har även den
moderna genusforskningen bidragit till att tradera myter om idrottande kvinnor och män
vidare, även om den också har bidragit till att problematisera exempelvis genus och
heteronormativitet. Artiklarna i det här numret av Idrottsforskaren illustrerar en fortsatt
strävan efter att utmana traditionella könsnormer.
I artikeln ”Unga transpersoner i en värld besatt av kön” belyser Frida Darj, Mathilda Piehl och
Fia Hjelte idrottserfarenheterna i en hittills outforskad och för den könsuppdelade idrottens
värld intressant grupp, transpersoner. Med transpersoner menas vanligen personer som genom
sina könsuttryck och/eller könsidentiteter avviker från könsnormen. Artikeln bygger på
rapporten Hbtq och idrott. Ungdomars erfarenheter och villkor inom svensk idrott (Darj, Piehl
& Hjelte, 2013). Överskridande av könsnormer är temat även i Eva Linghedes artikel ”’Jag är
en normal kille liksom.’ Att göras och göra sig till kille inom ridsporten”. Denna artikel
bygger på Linghedes masteruppsats Har passionen för hästar ett kön? Att göras och göra sig
till ridsportkille (Linghede, 2013). Även Jesper Karlsson presenterar delar av sin
masteruppsats i idrottsvetenskap. I artikeln Maskulinitet(er) inom pojkungdomshockeyn får vi
följa ett lag med pojkar i åldern 15 till 17 år. Den fjärde artikeln heter ”Att göra tudelning –
om ämnet idrott och hälsa i åk 1 ur ett genusperspektiv”. Här presenterar Inga Oliynyk, som
är lärare i idrott och hälsa, resultat från sin licentiatuppsats Att göra tudelning: om att
synliggöra och diskutera ämnet idrott och hälsa för de yngre åldrarna ur ett genusperspektiv

(Oliynyk, 2014). Oliynyk har medverkat i Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD),
en samverkan mellan Gymnastik- och idrottshögskolan, Malmö högskola och Örebro
universitet för forskarutbildning av lärare. Avslutningsvis presenteras i Sofia Karlssons och
Håkan Larssons artikel ”Fotboll för alla” ett försök att, utifrån kunskap om de normer som
genomsyrar fotbollsspelandet, utforma ett utbildningsmaterial som syftar till att utmana
normerna.
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Att göra tudelning – om ämnet idrott och hälsa i åk 1 ur ett
genusperspektiv
Inga Oliynyk

Inledning
De nationella styrdokumenten för skolor i Sverige föreskriver att traditionella könsmönster
ska motverkas i det dagliga arbetet i skolan. Det är en lärares skyldighet att utarbeta en
strategi för jämställdhetsarbetet genom att motverka skilda villkor för pojkar och flickor.
Detta förutsätter att lärare har både en god kunskap inom området och en förmåga att
översätta jämställdhetsarbetets mål i handling (Tallberg Broman, 2002). Men vad betyder det
i praktiken? Vad gör elever och lärare i undervisningen och hur kan det förstås i relation till
styrdokumenten?
Studier ur ett genusperspektiv
Samstämmigt konstaterar forskare att de flesta pedagoger1 inte säger sig göra eller vilja göra
skillnad på flickor och pojkar (Kjellberg, 2004; Svaleryd, 2002; Tallberg Broman, 2002). I
studierna framkommer att pedagoger är övertygade om att barnen/eleverna i skolan och
förskolan behandlas lika. Det är individen som är det viktiga. Vid närmare granskning visar
det sig ändå att det ofta är stor skillnad mellan vad pedagogerna tror sig göra och vad de
faktiskt gör. Pedagogernas både medvetna och omedvetna beteenden är könsdifferentierade.
Forskarna menar att pedagogerna styrs av sina egna givna antaganden om vad kön är och ska
vara.
Ämnet idrott och hälsa är ett skolämne som av forskarna definierats som pojkarnas territorium
på grund av att fysisk styrka, tuffhet och tävlingsinriktning närmast ses som förväntat och
accepteras hos pojkar i högre grad än hos flickor (Larsson, m fl. 2005). Den tidigare
forskningen pekar på existerande könsmönster i ämnet idrott och hälsa vilket skapar olika
villkor för pojkar och flickor (Larsson & Redelius, 2008). Detta strider mot vad de centrala
styrdokumenten föreskriver. Lagstiftarna ställer emellertid krav på förändring hos pedagoger
utan att ge något stöd för hur förändringen ska gå till. Ansvaret läggs över på lärare som i sin
tur prövar olika lösningar mer eller mindre på måfå. Lärares osäkerhet kring frågor om kön
Här och på andra ställen i texten använder jag ordet ”pedagog” eftersom de studier jag hänvisar till har
undersökt arbete utfört av förskolelärare och fritidspedagoger.
1

kan, i Connells (2002) mening, bland annat bero på en utbredd uppfattning om att
skillnaderna mellan pojkar och flickor är stora och att de är ”naturliga”. Tankesättet där kön
uppfattas som två tydligt åtskilda uppsättningar av egenskaper som karakteriserar män
respektive kvinnor har behandlats av flera forskare (Butler, 1993; Connell, 1983, 1996;
Hirdman, 2003). Den teoretiska utgångspunkten i denna studie blir således hur maskulinitet
och femininitet konstrueras och knyts till respektive kön i undervisningen i idrott och hälsa.
Syfte
Med vetskapen om de jämställdhetssträvanden som är föreskrivna i de centrala
styrdokumenten samt den ”naturliga” könsuppdelningen i pojkar och flickor kommer studien
att undersöka lärares sätt att samspela med eleverna på lektionerna i ämnet idrott och hälsa
som en offentlig institution och hur detta samspel påverkas av könskategoriseringen. Detta för
att öka förståelsen för hur könsmönster skapas, upprätthålls respektive, ibland, överskrids i
vardagen. Med andra ord undersöks vad som utspelar sig före, under och efter lektioner i
idrott och hälsa sett ur ett genusperspektiv samt vilka genusrelaterade processer, avseende
samspel och interagerande möten, som utspelar sig före, under och efter lektioner i idrott och
hälsa.
Metod
Studien är etnografisk och bygger på fältanteckningar och videoinspelningar av lektioner i
idrott och hälsa i årskurs 1. Etnografisk forskning utmärks av att forskaren deltar i människors
dagliga liv och samlar in data genom att observera, lyssna och ställa frågor (Emerson m fl.,
1995). Intervjuer valdes bort eftersom fokus låg på samspel, interaktion och möten snarare än
på elevers och lärares tankar, intentioner och förståelse.
Valet av studiens skolor byggde, i första hand, på att lärarna var behöriga att undervisa i
ämnet idrott och hälsa. Detta val gjordes för att jag ville betrakta läraren som professionella
subjekt under sitt vardagliga verkställande av det av Skolverket utdelade statliga uppdraget.
För att kunna studera lektionerna mer ingående valdes att studera ett fåtal lärare. På så sätt
bygger studien på observationer av tre lärare – en manlig och två kvinnliga – som undervisade
i idrott och hälsa i årskurs 1. Informanterna verkade vid F-9- skolor belägna i tre mindre orter
i sydöstra Sverige. Materialet består av observationer av totalt tolv lektioner i idrott och hälsa,
nio observationer då fältanteckningarna fördes och videodokumentation av tre
idrottslektioner.

Resultat
Ett tydligt mönster utkristalliserades i upplägget av de lektioner som studerades: (i) samtliga
lärare använde sig av ett lektionsupplägg bestående av samling – uppvärmningslek –
huvudaktivitet – avslutande samling; (ii) samtliga lärare valde liknande huvudaktiviteter:
bland annat lekar, bollaktiviteter och redskapsgymnastik; (iii) samtliga lärare delade in
klassen i en grupp, två grupper eller fler än två grupper i samband med genomförandet av
idrottsaktiviteter. Utifrån detta gemensamma mönster presenteras studiens resultat som en
berättelse, sammansatt av ”klipp” av episoder från lektioner i årskurs 1, som presenterar en
sammanhängande lektion med en början, ett innehåll och ett slut. Ofta markerar läraren ett
nytt avsnitts eller en ny aktivitets början med högre röst eller med hjälp av visselpipa för att
påkalla elevernas uppmärksamhet. Episoderna har valts ut för att de exemplifierar ofta
återkommande mönster och typiska situationer som uppstått på lektionerna utifrån det som
iakttogs under observationerna. I episoderna antyds mina egna funderingar, som uppenbarade
sig under de direkta observationerna av lektionerna, med kursiverad text. Samtliga lärare är
representerade i berättelsen med lika många episoder för att inte hamna i en ensidig
beskrivning av någon lärare.
Före lektionen
Det är tyst inne i idrottshallen. Röda koner är utställda på golvet. Vissa koner står på rad,
andra i mitten och bildar en ring. Barnen inväntas från omklädningsrummet. Eleverna brukar
samlas på en avsedd plats. Dit kommer de sällan samtidigt utan de ”droppar in” i olika takt.
De sju pojkarna som kommer in först hörs innan de dyker upp. De rusar ut från
omklädningsrummet och in i hallen – de springer ”vem är snabbast?” ”Jag kom först!” – hörs
det från en av pojkarna. ”Vi kom lika!” – svarar en av ”utmanarna”. ”Nä-ä…” – fortsätter
den förste pojken. ”Jo-ho!” – svarar den andre och tittar hoppfullt på andra pojkar. Han får
stöd från de andra: ”Ja, ni kom lika!”
De stannar vid ribbstolarna och börjar klättra i ribborna. En pojke råkar sparka till en kon
på vägen till ribbstolarna. Två andra pojkar blir glada och börjar sparka konen till varandra,
som om det var en fotboll. Några pojkar sätter sig på golvet vid samlingsplatsen och börjar
stampa med fötterna, det verkar som att de är ute efter att föra så mycket oljud som bara
möjligt. Tre flickor springer ut från omklädningsrummet – de springer raka vägen till
samlingsplatsen och sätter sig på led bakom pojkarna. Två andra flickor kommer in gående
– de kramas och pratar livligt om något. Resten av eleverna kommer ut från
omklädningsrummet tillsammans med läraren Kim. Kim bär ett stort nät med bollar.
Pojkarna som sparkade konen kastar tillbaka den dit där den stod tidigare. Läraren går med
bestämda steg och ställer konen på ”rätt plats”. Eleverna tittar på läraren beredda att börja
lektionen. Flickor sitter för sig bakom pojkarna i ledet. De fortsätter småprata. Läraren
blickar över klassen:
-

Är alla med? Då börjar vi.

Inledande aktivitet
Läraren går noggrant igenom tekniken i uppvärmningsövningarna med bollen. Barnen rör
sig otåligt på stället och imiterar Kims rörelser under genomgången. Eleverna börjar bli
mer och mer ivriga att påbörja aktiviteten – de småpratar och två av pojkarna börjar slåss
på låtsas. Kim ser ut att känna på sig att eleverna tappar uppmärksamheten och skyndar på
att avsluta den sista instruktionen:
-

Nu får ni gå och ta en boll var!

Eleverna rusar till bollnätet. De tar var sin boll och sprider sig över planen. En flicka verkar
ha svårt att bestämma sig för vilken boll hon ska ta. Hon testar varje boll genom att kasta
den upp i luften. Även andra flickor kastar bollar i luften för att få känna på dem. Två
flickor tar var sin boll, går mot handbollsmålet och börjar sparka bollarna i mål. Flickorna
som tidigare testade bollar går mot mitten på planen och pratar med varandra, en av dem
håller en boll under armen, de andra har ingen boll alls. Det var kanske svårt att välja en
boll så de bestämde sig för att inte ta någon alls. En flicka som står i målet och håller en
boll med händerna säger till en annan: ”Den här sidan ska du använda när du sparkar” –
visar med hela handen på insidan av foten, …”eller den här…” – pekar på utsidan av foten.
Hon delar med sig av sina kunskaper. Hon visar inte praktiskt utan förklarar rörelsen
verbalt. Några flickor står mitt på planen och diskuterar något, bollarna ligger bredvid. Två
andra flickor skuttar mot dem och alla börjar kramas.
De flesta pojkarna dribblar, skjuter och trixar med bollarna. Det syns att de har
fotbollsvana. Kim går runt och tittar noga på sina elever och ger korta uppmuntrande
kommentarer till dem. När läraren upptäcker att uppgiften börjar tappa aktualitet (dock
endast för samtliga flickor, de flesta pojkar är mycket upptagna av aktiviteten) höjer Kim
rösten:
-

Alla ska ställa sig på rad!

Pojkarna springer och ställer sig på en rad direkt, flickorna tar det betydligt lugnare – det
blir naturligt att pojkarna står bakom varandra, medan flickorna kommer lite senare och
ställer sig på rad efter pojkarna. De flesta flickorna visar betydligt mindre intresse för
bollaktiviteten än pojkarna.
En pojke kliar en annan på ryggen på väg till samlingsplatsen: – ”Högre upp, ja…” Klassen
samlas.

Huvudaktivitet
Kim håller tre ringar med axelband i olika färger:
-

Nu ska vi spela en liten stund. De killar som har spelvana spelar mot varandra på
denna plan (pekar med handen på en liten plan som är markerad med röda koner).
Tjejer ska försöka föra ett spel på planen längst in.

Flickorna tittar nöjt på varandra. De verkar vara glada över att få vara i samma lag. Två av
flickorna kramas. Kim blickar snabbt över laguppställningarna och märker att det bara blir
fyra pojkar som ska delas i två lag och fortsätter:

-

Vilka flickor vill spela med pojkarna?

En pojke som står lite utanför övriga pojkar och som jag la märke till inte verkade kunna
hantera bollen så bra, går sakta över till pojkgruppen medan läraren pratar. Intresset för
lagbyte från flickornas sida är ganska svagt. Ingen av tjejerna visar vilja att spela med
pojkarna. Kim tittar på flickorna och fortsätter med mjukare röst:
-

Kom igen!

Flickorna tittar på varandra. Det verkar som att de känner press på sig. Två flickor som står
bredvid varandra och håller varandra i handen tittar på varandra och bestämmer sig för att
gå över till pojkgruppen: ”Okej, då…” Det är de två flickorna som kramades innan. Det
verkar som att de värdesätter möjligheten att vara tillsammans högt.
-

Bra, en till!

Efter en stunds tvekan går ytterligare en flicka pojkarnas grupp. Kim fortsätter:
-

Bra! Resten av tjejgänget delas i två lag. Ni spelar på den här planen, jag kommer och
hjälper er.

På ”pojkplanen” flyter spelet på utan lärarens direkta närvaro. En pojke skriker till en
annan: ” Jag är fri!”. Sedan vänder han sig till ”flickplanen” och ropar till läraren: ”Kim!
Kör vi med flygande målis?” Läraren svarar:
-

Nej.

De ”frivilliga” flickorna i ”pojklaget” springer bredvid bollen, utan att få möjlighet att röra
den. Passningarna går mellan fyra pojkar som kan spelet. Den femte pojken som tyst gick
över till pojkgruppen vid laguppdelningen hamnar i samma sits som flickorna – han får
aldrig någon passning. De ”spelvana pojkarna” verkar inte se honom. De ser inte flickorna
heller – dessa elever är osynliga på planen. Kim, ropar från andra plansidan:
-

Hur går det där?

En pojke svarar stolt: ”Det står 1-1!” Läraren:
-

Härligt!

Efter en stund verkar de ”frivilliga” flickorna ge upp – två av dem går på planen åt motsatt
håll än spelet och de pratar med varandra. Den ”femte” pojken går runt och leker med
koner som planen är markerad med. Inte heller han verkar intressera sig för att spela.
Snart är det bara fyra pojkar kvar som spelar. Det verkar som att killarna inte har lagt
märke till att de spelar två mot två. Efter en stund blåser Kim i visselpipan. Spelet är slut.
En pojke skriker stolt från andra sidan av planen: ” Vi vann med 3-2!” Läraren går och
hämtar ringar som lekbanden ska hängas på samt svarar till pojken:
-

Bra! … Axelbanden skall hängas på ringen!

Pojkarna springer till läraren och viftar med axelbanden. De tävlar om vem som kommer
till läraren först. Det verkar vara viktigt för dem att tävla så fort ett tillfälle erbjuds.
Flickorna rör sig betydligt långsammare än pojkarna mot samlingsplatsen. De hinner prata,
diskutera och jämföra – vem som är längst. De skrattar. Den ”femte” pojken går med
tjejerna Det verkar som om han känner en större trygghet bland flickorna.

I ”pojkgruppen” blir det fem pojkar och tre flickor som läraren delar upp i två lag. Kim
delar ut axelbanden till eleverna för att markera vem som spelar i vilket lag. Läraren kastar
kvickt en boll till lagen och går över till ”flickgruppen. När läraren närmar sig
”flickplanen” får en flicka plötsligt ont i knäet. Hon haltar mot läraren, håller för knäet och
klagar över smärta. Två andra flickor går på var sin sida av henne och tröstar henne. Kim
stannar, lutar sig mot och pratar med flickan. Jag kan omöjligt höra samtalet. De två
flickorna springer tillbaka till spelplanen när läraren tar över den skadade flickan. Efter ett
kort samtal med läraren är även hon tillbaka i spelet. Hon verkar inte ha ont längre efter
samtalet med Kim. Läraren instruerar och uppmuntrar spelarna på ”flickplanen”. Alla
flickorna springer efter bollen, det är kaos. Kim försöker förklara regler:
-

Inga händer! Det blir ditt inkast.

Flickorna tittar förvånat på varandra. Ingen verkar förstå varken vad ett inkast är eller vilka
regler som gäller för detta spel. Fyra flickor springer efter bollen, två andra står och pratar
samt gnuggar sina axelband för att de är för stora och kasar ner hela tiden. Vid nästa inkast
får en flicka bollen i ansiktet. Hon blir ledsen. Kim går mot henne, två andra flickor
springer också dit för att trösta henne. Jag hör inte dialogen. Strax efter är hon med igen.
Så småningom märks det att lärarens instruktioner hjälper flickorna att lära sig spelet.
Flickorna blir mycket glada för varje framgång. De hoppar och kramas. Kim ler:
-

Så bra! Oj, då… Kanon, Lisa!

Läraren blickar över klassen och blåser i visselpipan:
-

Nu är vi klara. Vi ses nästa vecka!

Eleverna lämnar idrottshallen. Pojkarna springer ut till omklädningsrummet, flickorna går,
några av dem stannar till och börjar plocka tröjor som ligger kvar på planen: ”Lina, här är
din kofta. Du glömde!”
En flicka springer till läraren och kramar läraren om midjan. Läraren lägger armen på
hennes axlar. En annan flicka kommer fram till läraren och berättar något. Läraren lägger
handen runt hennes rygg och följer med henne ut. Läraren verkar vara mycket omtyckt av
flickorna.

Analys och diskussion
Studiens resultat visar att det fanns en mångfald av tillvägagångssätt som läraren använde
sig av som tydde på ett medvetet försök att behandla pojkar och flickor jämställt i det
vardagliga arbetet. Ett sätt att jobba med jämställd behandling av pojkar och flickor var
då att ha samundervisning och erbjuda pojkar och flickor samma aktiviteter. Men det
kunde också handla om lärarnas medvetenhet vid laguppdelningar och i valet av ledare
för aktiviteterna. Ett exempel på en sådan laguppdelning var när läraren delade klassen i
grupper efter könstillhörighet – pojkarna för sig och flickorna för sig. I Larsson m fl.
(2009) mening kunde detta tolkas som en strategi för att erbjuda eleverna en rättvis
undervisning där pojkarna möter pojkar och flickorna möter flickor. Ytterligare ett

förhållningssätt var att uppmuntra alla elever genom att högt säga deras namn under
lektionens gång.
På den nivån kunde lärarens handlingar tolkas som ett försök att jobba mot jämställdhet.
På en annan nivå bidrog emellertid lärarens agerande till att de traditionella könsmönstren
upprätthölls. Till exempel genom att erbjuda eleverna en viss laguppdelning tycktes
läraren handla utifrån stereotypa förväntningar på pojkar respektive flickor. Tidigare
forskning har visat att lärare i idrott och hälsa ofta förväntar sig ett visst beteende av
eleverna i samband med idrottsaktiviteter på lektionerna i idrott och hälsa: Pojkar ska visa
sin fysiska förmåga och atletiska skicklighet, medan flickor tvärtom bör akta sig för
fysisk ansträngning (Larsson m fl. 2009). På så sätt, förstärks snarare än utmanas den
tidigare forskningens konstaterande om att genusordningen (åter)skapas på lektionerna i
idrott och hälsa (Larsson m fl., 2005; Larsson m fl., 2010) i denna studie. Även genom
lärares instruktioner, kommentarer och agerande tycktes eleverna få budskap om vad som
förväntas av pojkar respektive flickor. Lärares icke-agerande kunde innefatta ett budskap
till eleverna: Om läraren inte reagerar på det som händer här borde det betyda att ”så ska
det vara” eller ”nu gör vi det som en normal pojke respektive flicka bör göra”. Studiens
resultat visar att eleverna redan i årskurs 1 kommer till lektionerna i idrott och hälsa med
djupt inpräglade traditionella könsmönster – och att lärare bidrar till att förstärka dessa
könsmönster snarare än att utmana dem.
Eleverna fick stort utrymme att fritt ägna sig åt att fortsätta göra kön under lektionstid (jfr
Larsson m fl., 2009). Det verkade vara en ”dold” verksamhet som eleverna ägnade sig åt
och som läraren inte tycktes vara inblandad i trots att det skedde i lärarens närvaro.
Många händelser inträffade bakom ryggen på läraren. Eleverna hade sina egna upplevda
erfarenheter av kön vilka de oftast upprätthöll och ibland överskred på lektionerna.
Läraren ställdes således inför uppgiften att motverka de redan befintliga könsstereotypa
mönster hos eleverna som han/hon inte alltid kunde ta notis om. Att könsmönster
skapades och upprätthölls på lektionerna i idrott och hälsa kunde bero på att de är en del
av de sociala strukturerna (Hirdman, 2003). Det var någonting som skapades genom en
”naturlig” tudelning av grupperna pojkar och flickor. Denna tudelning framkom i varje
stund, på många plan, på olika sätt och i varierande skepnader. Könsmönsters skapande,
upprätthållande och överskridande skedde hela tiden. Man kan fundera över hur det
kommer sig att könsmönster ligger så djupt inpräglade i lärarnas sätt att vara och handla?
Skulle jag ställa denna fråga till lärarna så tror jag att svaret skulle bli, i samstämmighet

med andra forskares resultat, att läraren vill främja flickors och pojkars lika rättigheter
och möjligheter, att de bemöts på ett likvärdigt sätt och att de krav och förväntningar som
ställs på dem är lika. Men det blir inte så. Hur kommer det sig? Trots ett uttalat uppdrag i
skolans värdegrund att motverka könsmönster visar det sig vara en svår uppgift. Frågorna
blir därför: Vad ska läraren rent praktiskt göra för att kunna följa styrdokumentens
riktlinjer för att motverka de traditionella könsmönstren i vardagen? Hur kan lärare
förberedas på att leva upp till styrdokumentens ofta kortfattade formuleringar genom
utbildning? Skulle tydligare riktlinjer i styrdokumenten kunna förändra lärarens sätt att
tänka och agera? Med vilka medel hade lärare kunnat utmana de sociala och kulturella
värdegrunder som är så djupt inpräglade i förståelsen av hur pojkar och flickor ”bör”
vara? Vad har lärare för verktyg att motverka de traditionella föreställningarna om könen
som träder fram i varje stund?
Lärare kan inte bortse från den sociala strukturen. Det beror på att skolan inte är en fristående
del av samhället, utan speglar samhället i övrigt. Att utmana den sociala strukturen är inte lätt,
men det är absolut inte en omöjlig uppgift, menar Connell:
Eftersom mänsklig handling inbegriper en fri uppfinningsförmåga /…/ och
mänsklig kunskap är reflexiv, kan praktik vändas emot det som begränsar den;
strukturen kan alltså medvetet göras till föremålet för praktiken. Men praktiken kan
inte undfly strukturen; den kan inte kasta loss ifrån sina omständigheter /…/
Praktiken är alltid tvingad att räkna med de begränsningar som är kontentan av
historien. (Connell 1987, s, 95).
Det innebär att det är nödvändigt att både flickor och pojkar omväxlande får ta på sig
huvudroller och biroller för att kunna bygga upp social kompetens, självkänsla och
självförtroende. Lärare kan inte hindra barn från att försöka anpassa sig till rådande normer.
Men lärare kan föra in alternativa normer och roller. Först när flickor och pojkar tillåts skapa
sig en ny bredare roll är det möjligt att släppa gamla stereotyper (Davies, 2003). Ett steg i
riktningen mot upplösningen av det tudelade tänkandet är att å ena sidan inse att pojkar och
flickor har lika stora möjligheter att ta till sig vad som definieras som maskulina respektive
feminina positioner och å andra sidan erkänna mångfalden av maskuliniteter och feminiteter
varav de flesta inte har mycket att göra med det biologiska könet. Om lärare i idrott och hälsa
kunde se till att tudelningen avvisades och eleverna var fria att positionera sig som personer
efter sina intressen och begåvningar, helt oberoende av vilket slags biologiskt kön de har, och
det stod dem fritt att handla och röra sig utan att vara tvungna att markera att de är pojkar eller
flickor, skulle det ändå finnas många elever som vi skulle känna igen som det vi idag tänker

på som flickor eller pojkar och det skulle finnas många som inte passade in i det gamla
mönstret, menar Davies (2003). Lärare behöver ökad kunskap om hur genusskapandet går till
i praktiken för att utveckla strategier för en jämställd undervisning. I Davies (2003) tolkning
måste lärare försöka sluta göra det arbete som upprätthåller tudelningen. Men det är lättare
sagt än gjort! Inte minst att vår identitet redan är organiserad omkring idén om könsskillnad.
Språket och den sociala strukturen kan inte lätt ändras genom individuella
motståndshandlingar (Davies, 2003). Men det är ändå möjligt att arbeta i riktning mot en
praktik där elevernas kön och identitet är skilda åt och eleverna inte känner tvång att markera
sitt kön så att andra kan se det; där eleverna kan vara, bete sig och utöva det slags aktivitet
som tilltalar deras eget intresse, även om denna har tidigare förknippats med ett visst kön.
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Fotboll för alla
Sofia B. Karlsson och Håkan Larsson

Introduktion
Fotboll är Sveriges mest populära idrott, oavsett ålder och kön. Det har nu gått över fyrtio år
sedan dam- och flickfotboll introducerades i Sverige, men fortfarande anses den vara
maskulint kodad, det vill säga, lite tillspetsat, att ”riktiga” fotbollsspelar är (som) män.
Herrfotbollen utgör tydligt normen för hur ”riktig” fotboll ska gå till. Det märks bland annat
genom det uteblivna prefixet (fotboll i förhållande till damfotboll, ungdomsfotboll), genom
det massiva massmediala fokuset på herrfotboll (som har ökat markant tack vare framväxten
av en rad kabelkanaler som regelbundet sänder matcher från flera europeiska ligor), samt
genom att regeländringar (t ex avseende spelplanens, bollens och målets storlek) i stort sett
bara diskuteras när det gäller damfotboll, inte när det gäller herrfotboll.
Fotboll är också den mest utforskade enskilda idrotten i Sverige. Det gäller såväl senior/elitfotboll (se t ex Andersson, 2002 och 2011; Hjelm, 2004; Hjelm & Olofsson, 2003;
Peterson, 1993; Sund 2003 och 2014) som barn- och ungdomsfotboll (se t ex Eliasson, 2009;
Hertting, 2007; Hjelm, 2011; Karp, 2000; Peterson, 2011). Naturligtvis har även fotbollens
könskodning lockat till forskning. I avhandlingen ”Kom igen gubbar!” visar etnologen Jesper
Fundberg (2003) hur pojkfotbollsspelare konstruerar sin identitet kring tre figurer som inte är
förenliga med fotbollsspel: ”kärringen”, ”bögen” och ”blatten”. Dessa figurer spelar
åtminstone inte, enligt de undersökta pojkarnas och deras ledares uppfattning, fotboll på ”rätt
sätt”. Sociologen Jesper Andreasson har i sin etnografiska studie Idrottens kön (Andreasson,
2006) följt ett kvinnligt fotbollslag för att undersöka bland annat hur spelarna förhåller sig till
könsnormer i ett spel som ofta är manligt kodat. Andreasson identifierar ett antal strategier
som spelarna använder för att navigera undan från stereotypa uppfattningar om
damfotbollsspelare.
Sammanfattningsvis pekar forskningen på att fotbollen, åtminstone delvis, bedrivs utifrån
normer som verkar inkluderande respektive exkluderande. Med detta menas att fotbollen, ofta
oavsiktligt, signalerar saker som en del barn, unga och vuxna känner sig attraherade av,
medan andra upplever att ”detta är inget för mig”. I värsta fall leder exkluderingen också till
kränkningar – vilka även de kan vara oavsiktliga – av människor som inte lever upp till
normer för ”hur man ska vara”. Ett mål med idrottsforskningen är att skapa kunskap om

idrottsverksamheter, kunskap som, det är åtminstone tanken, kan ligga till grund för
utveckling av verksamheterna på olika sätt. Men forskning och ny kunskap leder sällan av sig
själv till förändring. Det krävs även ett förändringsarbete. Förändringsarbete kan bedrivas på
många olika plan, där utbildning är ett. AIK fotboll har tagit initiativ till ett projekt kallat
Fotboll för alla, där ambitionen har varit att ta till vara insikter som presenterats i
forskningen.
Fotboll för alla
Syftet med Fotboll för alla är att ta fram ett utbildningsmaterial som kan vara ett verktyg i
fotbollsvardagen, dels för tränare som tränar ungdomar i åldern 7-19 år, dels för klubbar i
arbetet med att identifiera och utmana normer och säkerställa att verksamheten är
inkluderande. Bland annat handlar det om att ta upp frågor som sexism, homofobi, transfobi
och rasism. Utgångspunkten i materialet är positiv, det vill säga att alla kan vara med och
bidra till förändring. Med en sådan utgångspunkt vrids fokus från att verksamheten måste
”anpassas” till de som inte är med utifrån antaganden som lätt blir fördomsfulla, till att nya
och tidigare marginaliserade grupper antas kunna bidra med något unikt och positivt i
verksamheten.
Många ledare inom fotbollen är ideella och är där för att se unga människor utvecklas och
vara en del i den processen. Ideella ledare har inte alltid tid till det man vill och en tanke med
Fotboll för alla är att hjälpa till med att göra det så lätt som möjligt att ta upp frågor som kan
vara svåra och som det inte alltid är helt enkelt att veta hur man ska börja jobba med. Många
tränare är män och därför är maskulinitet och normer för manlighet en central del i projektet.
Målsättningen med projektet är att göra ett material som så många tränare och klubbar som
möjligt kan använda i den vardagliga verksamheten och som kan bryta ned hinder för
människor att börja jobba med frågor om sexism, homofobi, transfobi och rasism. I
förlängningen kan detta bidra till att fler ungdomar söker sig till fotbollen, att de mår bra och
stannar kvar i verksamheten – och spelar bättre fotboll.
Projektet har utvecklats under arbetets gång. Från början var avsikten att skapa ett material
som främst syftar till att vara ett redskap för ledare i arbetet med lagen. Efter hand har
materialet allt mer kommit att ses som ett redskap för att utveckla tränare och tränares
ledarskap i en ideell sfär där traditionella normer för manlighet kan stå i vägen för ett
ledarskap som bygger på att våga misslyckas för att utvecklas och kunna se hela individen för

att säkerställa ett tryggt klimat. En undersökande ledarstil där den unga pojkspelaren får vara
ledsen ligger inte i linje med de manlighetsideal som fotbollen fortfarande präglas av. För att
materialet ska kunna vara funktionellt och användbart insåg projektledningen att det måste
rikta sig mer till den som ska använda det med laget och vara uppbyggt så att varje tränare har
möjlighet att vara med och påverka, oavsett initial kunskapsnivå.
Materialets innehåll
Fem filmer har producerats inom projektet. Dessa fokuserar på agerande från spelare och
ledare i omklädningsrum, styrelserum eller på fotbollsplanen. Filmerna, tillsammans med
annat utbildningsmaterial om heteronormer, vithet och jämställdhet, ska utgöra en grund för
diskussion och dialog bland ledare och tränare. Ett särskilt tema i materialet har
transpersoners förutsättningar inom idrotten varit. Transpersoner hamnar ofta i konflikt i
förhållande till idrottskulturens starka fokus på två kön – varken fler eller färre – och att det
enkelt går att fastställa om någon är av ett visst kön. Erfarenheter från projektet har påvisat att
rädslan för transfrågor kan vara väl så stora som frågor om homosexualitet, inte minst på
grund av den begränsade kunskapen om transpersoner och deras erfarenheter av idrotten.
I en av filmerna kommer en av killarna i ett pojklag ut som homosexuell i
omklädningsrummet och frågor kring händelsen som väcks är: Vem har ansvar för att skapa
en miljö där alla kan känna sig trygga att berätta om sig själva och om sin vardag? Hur skapar
vi inom idrotten öppna miljöer och bryter normer kring grabbighet i omklädningsrum? Vilka
ord använder vi som vuxna ledare när vi ställer frågor till spelare, frågar vad de gjort i helgen
med mera?
Inom projektet kallas handlingar som är förknippade med dessa frågor för mikrohandlingar.
Dessa handlar om att rikta fokus mot det man redan gör, för att se hur några få ord kan bli
inkluderande. Därigenom kan man bryta den norm som finns, istället för att stereotypt
fortsätta i samma hjulspår som tidigare, eller tro att man måste förändra hela föreningen bara
för att åstadkomma förändring.
En annan fråga som berörs i materialet är om fotbollstjejer får träna på att gå på kropp och
spela fysiskt på samma sätt som killar eller om tränare är mindre benägna att lära tjejerna ett
sådant spel. Om tjejer inte får samma verktyg som killar ger man dem heller inte samma
förutsättningar att lyckas, åtminstone inte givet att det finns en ”riktig” version av

fotbollsspelet. I filmen diskuteras även om domare blåser tidigare när tjejer spelar hårt än när
killar gör det och hur träningen medvetet eller omedvetet anpassas till de könsstereotypa
domarinsatser som kan förekomma?
Avslutning
Ytterst syftar materialet till att erbjuda plats för fler inom fotbollen att fortsätta längre. I en
verksamhet som är baserad på trygghet och en välkomnande atmosfär finns de bästa
förutsättningarna för att fortsätta och utvecklas, oavsett vilken prestationsnivå spelaren
befinner sig på. Spelare ska kunna berätta vad de gjorde i helgen oavsett vad de gjort och med
vem och de ska kunna ta med sig sin partner eller båda mammor. Oavsett hudfärg ska
spelaren känna sig synliggjord. Inte förrän hela spelaren är välkommen och trygg kan hen
prestera som bäst.
Utbildningsmaterialet kommer att vara en del i AIK:s verksamhet och den interna
utbildningen för tränare. Många klubbar och föreningar har visat intresse för materialet och
förhoppningsvis kommer det att bli en del av många föreningars internutbildning. AIK
kommer att ha personer som kommer att utbilda i materialet.
Delaktighet och samarbete
För att säkerställa kvaliteten på utbildningsmaterialet har AIK fotboll rekryterat en
referensgrupp med forskare, aktivister och tränare. Vidare har AIK:s tränare kunnat lämna
synpunkter, liksom supportrar, ledare, kanslipersonal med flera. Även spelare i AIK och i
andra lag, bland andra IK Huge och FC Kristinehamn, har från början varit med och
formulerat frågeställningarna och har fått lämna synpunkter på materialet. Materialet har
producerats i samverkan med SKR (Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund), RFSL
Ungdom (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras
rättigheter), RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning), RFSU Stockholm, Amphi
produktion och Gestriklands Fotboll Förbund.
Läs mer om Fotboll för alla på www.fotbollforalla.se
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Unga transpersoner i en värld besatt av kön
Frida Darj, Mathilda Piehl och Fia Hjelte

Bakgrund
I Idrottsfilosofiska introduktioner (2007) diskuterar idrottsfilosofen Kutte Jönsson bakgrunden
till den könsuppdelning som präglar många delar av svensk och internationell idrott.
Historiskt har idrott varit av och för män, vilket har medfört att den idrottande kroppen inte är
neutral, utan en könad kropp (Jönsson 2007, s. 177). I början av 1900-talet ansågs svensk
tävlingsidrott vara olämpligt för kvinnor, mycket eftersom det kunde vara skadligt för
kvinnors reproduktiva förmåga att anstränga sig hårt. Sedan dess har mycket hänt. Kvinnor
har trätt in på idrottens arena, samtidigt som olikheterna mellan kvinnor och män har kommit
att betonas. Inom svensk idrott har det i princip alltid uppfattats som mest rättvist att låta män
och kvinnor tävla åtskilt, eftersom prestationerna är så olika att de ofta inte kan jämföras.
Främst är det fysiologiska skäl som används som argument för uppdelningen. Med andra ord
menar man att det vore orättvist att kvinnor och män tävlar mot varandra eftersom män har
bättre fysiska förutsättningar. (Larsson 2005)
Håkan Larsson och Susanne Johansson går igenom bestämmelser kring kön i
tävlingsreglementen i Genus och heteronormativitet inom barn- och ungdomsidrott (2012).
Inom all idrott, undantaget ridsport, tävlar män och kvinnor åtskilt. Förutom att kvinnor och
män tävlar var för sig finns det idrotter där kvinnor och män dessutom tävlar i helt olika
grenar, har olika regler för samma grenar eller lyfter olika tungt eller springer olika långt.
Tävlingsidrotten utgör en del av den svenska idrottsrörelsen, men trots att det inte alltid
stipuleras i något regelverk är även stora delar av övrig idrott könsuppdelad. Tjejer och killar
tränar ofta separat även i väldigt låga åldrar, med vissa undantag för idrotter med få utövare
och på mindre orter där underlaget är för litet för att dela upp.
Inom de flesta idrotter accepteras differentiering utifrån kön i mycket större utsträckning än
inom andra områden i samhället (Jönsson 2007, s. 189). Bristen på flexibilitet inom idrottens
könsuppdelning ställer till problem för transpersoner och queera. Internationellt har flera
organisationer diskuterat hur detta skulle kunna lösas inom ramen för den könsuppdelade
idrotten men i Sverige saknas tydliga diskussioner och riktlinjer (Canadian Centre for Ethics
in Sport 2012, Griffin & Carroll 2010).

Undersökningen
Denna artikel utgår från studien Hbtq och Idrott (Darj, Piehl & Hjelte 2013) som baseras på
berättelser från fyrtio unga hbtq-personer och deras erfarenheter av svensk idrott. I artikeln
används endast berättelserna från de trans- och queeridentifierade för att besvara frågan: Hur
ser unga transpersoners och queeras villkor och erfarenheter ut i en idrottsvärld besatt av kön?
Till Hbtq och idrott (Darj, Piehl & Hjelte 2013) rekryterades informanterna genom egna
nätverk och annonser på hbtq-communityt qruiser och RFSLs och RFSL Ungdoms hemsidor.
Antingen skrev informanterna själva ner sin berättelse eller så intervjuades de om sina
erfarenheter. Av 40 informanter identifierade16 sig som transpersoner. Informanterna valdes
ut så att det skulle bli så stor spridning som möjligt vad gäller typ av idrott, stad/landsbygd,
ålder, sexuell läggning, könsidentitet och etnisk bakgrund.
De informanter som citeras nedan identifierar sig som transexuella, queer och intergender,
identiteter som inkluderas i paraplybegreppet transperson. Transsexuell kallas en person som
upplever att det juridiska och biologiska inte överensstämmer med den egna könsidentiteten,
och som ofta har en vilja att förändra sin kropp med hormonbehandling och/eller kirugi. För
att få rätt till hormonbehandling och könskorrigerande kirurgi krävs i Sverige att man får
diagnosen transsexuell och för att ändra sitt juridiska kön krävs särskilt tillstånd från
Socialstyrelsen. Intergender kallar sig personer som inte vill inordna sig i den traditionella
uppdelningen i enbart kvinnor och män, utan som identifierar sig som mellan eller bortom
könen. Queer handlar, till skillnad från intergender, om både kön och sexualitet. Som queer är
man kritisk till föreställningen om att det finns ett ”normalt” kön och en ”normal” sexualitet,
det vill säga ett ”rätt” sätt att uttrycka kön och sexualitet på.
Att vara öppen som transperson i en idrottskontext
Utgångspunkten för homo- och bisexuella skiljer sig ofta från transpersoner och queera
eftersom en lust eller ett begär är lättare att dölja för omgivningen än ett könsuttryck eller en
könsidentitet. Något annat som skiljer sig är att transungdomar i större utsträckning tvingas
förhålla sig till idrottens könsuppdelning. För transpersoner handlar det således inte bara om
att förhålla sig till normer och ideal, som för homo- och bisexuella. Den könsuppdelande
strukturen får i många fall följden att transungdomar tvingas komma ut och involvera
vuxenvärlden. Adrian berättar att de anställda på gymmet där han tränar har hjälpt honom att

ordna ett omklädningsrum. Han får frågan om han är öppen med sin transbakgrund när han
tränar.
På Friskis har jag ju varit tvungen att vara det eftersom de har varit med under processen. De
kände ju mig vid ett annat namn tidigare och då har jag ju varit tvungen att berätta att jag vill
bli definierad som kille. Om jag vill träna innan jobbet har jag inte någonstans att duscha och
då var jag tvungen fråga om det fanns någon enskild dusch. Vissa vet ju om det, men det är
inte som att jag skyltar med det. (Adrian 20 år)

Även om informanterna har valt bort föreningsidrott för att slippa blanda in tränare eller
personal, kan de ändå inte undvika skolidrotten som är obligatorisk. Kim och Juno är två
transungdomar som båda berättar hur idrottsläraren var den första de kom ut för. De behövde
hjälp med att finna en strategi för att kunna byta om till lektioner i idrott och hälsa, och
simlektioner under skoltid. De har båda haft hjälpsamma lärare och Kims lärare har fått ta
strid för honom mot rektorn för att få till en lösning. Att de känt på sig att läraren skulle hjälpa
dem är säkert också anledningen till varför de från första början valt att dela med sig av sina
problem. Juno berättar hur idrottsläraren löst olika situationer kopplat till idrotten.
Vi skulle ha bad på idrotten och jag ville inte vara med på det. Jag ska dit på fredag
förmodligen och simma själv utan alla klasskompisar. Det var inte direkt något problem att
prata med min lärare. Jag sa att jag behövde snacka bara och så snackade vi typ. Hon sa
grattis, tyckte det var coolt och försökte ordna så bra som möjlig så jag fortfarande får betyg.
(Juno 15 år)

Kim och Junos berättelser om hur deras idrottslärare hjälpt dem att ordna lösningar står ut från
de andra berättelserna. Majoriteten av informanterna som är transpersoner har inte fått hjälp
och tränar på gym eller på egen hand för att slippa problem med omklädningsrum och
könsuppdelning. För att kunna idrotta måste ungdomarna ibland komma ut innan de själva har
hunnit tänka klart runt den egna könsidentiteten. Eftersom de ofta är osäkra på vad
omgivningen kommer att tycka och huruvida de kommer bli accepterade kan det skapa stor
otrygghet och rädsla inför vad som skulle kunna hända (Darj & Nathorst-Böös 2010).
Att informanterna tvingas komma ut för vuxenvärlden medför också att de upprepade gånger
måste förklara för vuxna vad trans innebär, vad könsidentitet och könsuttryck är och vad
normer kring kön får för konsekvenser i deras vardagsliv. Ansvaret för att de ska kunna
idrotta riskerar därmed att hamna på ungdomarna själva. I tidigare forskning har det
framkommit att unga transpersoner har mycket lågt förtroende för yrkesverksamma och andra
vuxna i deras närhet, detta på grund av egna eller andras negativa erfarenheter och

trakasserier. Det får som följd att unga transpersoner till exempel inte söker stöd fastän de
skulle behöva. Detta riskerar att försämra situationen ytterligare för en redan utsatt grupp.
(Darj & Nathorst-Böös 2010, 2011)
För andra informanter är situationen den omvända – de skulle vilja vara öppna men känner att
de inte kan. Eftersom svensk föreningsidrott är beroende av ideella krafter för att fylla
positionerna som ledare, styrelseledamöter och funktionärer händer det att de som är
ansvariga i klubben är informanternas egna föräldrar. Om de informanter vars familj är
inblandad i deras idrottande skulle vilja komma ut i sin idrott skulle de också behöva komma
ut för sin familj, och vice versa. Kim är en ung bisexuell transkille som ägnar sig åt ridsport,
en av de få idrotter som inte är könsuppdelade. Han berättar att han är öppen på de flesta
ställen förutom i stallet. Båda föräldrarna arbetar i stallet och vistas där dagligen, hans pappa
är också stallchef. Kim får frågan om han känner till några andra hbtq-personer inom
ridsporten.
Nej, inga... Ja, det är en kille i ett annat stall som är öppet homosexuell. Han har jobbat i
pappas stall, men då hade han inte kommit ut. Det är ändå rätt fräckt för det är den första
homosexuella människan som har kommit ut som jag vet. Min pappa blev väldigt ’åhh, jag
kan inte fatta att jag släppt in en homosexuell i mitt stall.’ Han är väldigt konservativ och
jobbig att ha att göra med. Om inte min pappa hade varit chef hade jag nog ändå kunnat
komma ut på ett annat sätt, för då hade jag inte behövt bry mig om att shit, vad säger nu min
pappa? Jag kan ju inte precis avsluta min relation med honom. ( Kim 18 år)

Kim tycker inte om att bli kallad vid det namn som han tilldelats vid födseln, men han tror
inte att han kan begära att de i stallet ska använda det killnamn han föredrar eftersom ”de
kanske hamnar i en så obehaglig situation att det blir obehagligt för mig också”. Att ta en
diskussion blir komplicerat i situationen eftersom informanten inte bara träffar den som driver
homofobin i stallet utan också hemma. Att starta en konflikt i stallet skulle innebära att
hemmet, som en säker plats, också skulle hamna i riskzonen. Frågor som bör ställas är vad
informanten har för möjligheter att söka stöd om han utsätts för kränkningar, och vem som
bär ansvar för att personerna i stallet känner till och förstår vikten av att använda rätt
pronomen och namn.
Att navigera runt idrottens könsuppdelning
I den svenska idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill (2009) deklareras tydligt att alla som
vill ska kunna delta i svensk föreningsidrott, oavsett ”nationalitet, etniskt ursprung, religion,
ålder, kön, sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar” (Idrotten vill 2009, s.

12). Vad innebär då jämlikhet i en idrottskontext? Räcker det med att alla har möjlighet att
träna i en förening eller ska alla ha möjligheten att delta på lika villkor väl på plats? Hbtq och
idrott (Darj, Piehl & Hjelte 2013) visar att de homo- och bisexuella informanternas
deltagande inom svensk föreningsidrott villkorades genom könsideal, homofobisk jargong
och trakasserier. Medan alla, såväl de homo- och bisexuella som transpersonerna och de
queera, beskrev hur de tvingades förhålla sig till idrottens heteronormativitet var det bara de
trans- och queeridentifierade som stängdes ute genom föreningsidrottens organisatoriska
struktur med könskodade tävlingsregler, tävlingsklasser, kläder och omklädningsrum. Hur den
könsuppdelade strukturen slog olika mot olika personer visade sig tydligt när vi letade efter
informanter till studien. Till en början letade vi uteslutande efter personer som befann sig
inom föreningsidrott, men hade då väldigt svårt att få kontakt med idrottande transpersoner.
Homo- och bisexuella informanter sysslade med lagidrott och individuell idrott i olika
föreningar, medan de flesta transpersoner vi kom i kontakt med spelade fotboll på gården
utanför skolan, gick promenader eller tränade på egen hand på gym. Normer och
könsdifferentiering inom idrotten får till följd att unga transpersoner svårligen kan välja att
utöva idrotter inom svensk föreningsidrott.
De som inte ser sig som kvinna eller man, eller som rör sig mellan könskategorierna, måste
använda sig av en rad olika strategier för att trots detta kunna idrotta. Några av informanterna
sysslar med kampsportsträning, eftersom de upplever att kön inte blir lika avgörande när vikt
och längd är viktiga aspekter för att matchas mot andra på träningen. Angelowl är 23 år och
transsexuell tjej. Hon berättar hur det inte funnits någon könsuppdelning där hon tränat
kampsport och att hon har valt bort könsuppdelade idrotter.
Inom båda mina kampsporter förväntas jag hålla jämna steg med mer erfarna vältränade män,
vilket fungerar. Så länge man är i form gör erfarenhet och teknik mer än fysisk styrka. Jag har
övervägt att prova andra kampsporter men eftersom flera är könsuppdelade ser jag ingen
poäng med det, jag känner mig förolämpad och det finns större risk att det blir bråk då jag är
trans. (Angelowl 23 år)

För dem som drömmer om lagidrott är könsuppdelningen inte lika lätt att navigera runt. Alex
är 16 år och transsexuell kille. Han tränar på gym men hade egentligen velat spela fotboll.
Eftersom folk ser honom som tjej idag och han inte vill spela i ett tjejlag har han skjutit
drömmen på framtiden. Hans mål är att efter en könskorrigering kunna börja spela fotboll
med andra killar.

När han väl genomfört sin könskorrigering kommer han att vara vuxen och ha spenderat hela
sin ungdomstid, och därmed möjligheterna till en elitsatsning, med att vänta på att få utöva sin
drömidrott. Adrian är också inne på att det skulle vara försent att satsa på idrotten efter en
korrigering.
Även om jag nu går på testosteron och snart kommer ha ett väldigt manligt utseende och
kanske kunna vara på samma träningsnivå som andra män, så innebär ju det att de tidigare 19
åren av mitt liv har jag inte kunnat vara det. Då är det svårt att vara inom elitidrotten, för då
måste man börja ganska tidigt. Och har man då gått igenom olika processer där man inte haft
ett tydligt kön är det svårt att ha varit med redan från början. (Adrian 20 år)

Den utredning som föregår en könskorrigerande behandling i Sverige och som är
förutsättningen för att kunna byta juridiskt kön, tar minst två år och ofta längre. En tid då
ungdomarna oftast inte kan idrotta i den könsindelade grupp de önskar och möjligheterna
försämras för ett fortsatt idrottande. En del transungdomar har ännu inte fått någon diagnos,
och kommer kanske inte heller att få det. Deras könsuttryck gör det ofta omöjligt att någonsin
passa in i ett tjej- eller killag.
Omklädningsrum
Könsuppdelade omklädningsrum är en tydlig symbol över hur könssegregering präglar
idrotten. Många idrottsanläggningar är exempelvis byggda så att man måste passera genom
omklädningsrummet för att komma till själva träningslokalen. De flesta av transungdomarna i
studien är för unga för att ha fått behandling och passerar inte enligt sin könsidentitet,
alternativt är intergender och befinner sig därför bortom uppdelningen tjej – kille.
Omklädningsrum utgör därmed ett stort problem och hinder för transungdomars idrottande.
Flera av informanterna menar att det skulle gå att ordna genom enkla lösningar. Det kan
handla om att ha duschdraperier i duschen, ett tredje könsneutralt omklädningsrum med bås
där man både kan byta om och duscha alternativt helt ta bort könsuppdelningen i
omklädningsrummen och ha bås för alla som vill byta om och duscha. Könssegregeringen går
även igen i tränings- och tävlingskläder. I en del estetiska sporter (dans och konståkning)
redogör reglementet för könsdifferentierade klädregler.2 Även om klädkoder inte alltid finns
inskrivna i idrottens regelverk finns det starka normer kring klädsel som försvårar deltagande.

Erfarenheter av tystnad, jargong och trakasserier
Ett gemensamt tema i informanternas berättelser är upplevelsen av att transfrågor är
frånvarande inom idrotten. När det är helt tyst och informanterna inte alls vet vad
omgivningen tycker skapar det en osäkerhet, och tystnaden ger rädslan fritt utrymme. Rädslan
och osäkerheten informanterna känner inför vad som skulle kunna hända om de kom ut är inte
ogrundad, de känner väl till hbtq-personers utsatthet i samhället i stort och vad som kan hända
om de kommer ut för fel person eller i fel sammanhang. Även om något inte hänt dem själva
kan det ha hänt en kompis, någon de känner till eller någon de har läst om i tidningen.
Rädslan kan också ha sina rötter i attityder de mött inom andra delar av samhället.
En idrottare som flera av informanterna refererar till är Caster Semenya. Efter att ha vunnit
VM-guld på 800 meter år 2009 höjdes röster om att Semenya inte skulle vara kvinna. Olika
turer av fysiska undersökningar arrangerades av Internationella Friidrottsförbundet (IAAF)
innan de slutligen, lite mer än ett år senare, beslutade att hon fick behålla sin guldmedalj. 3 Det
som hände Semenya kan förstås som ett slags allmän jargong, där det offentliga samtalet
påverkar informanternas situation på samma sätt som en jargong i den egna klubben skulle
göra.
Jon var med om en händelse som på många sätt liknar det Semenya råkade ut för. Långt innan
han började se sig själv som kille och gick igenom en könskorrigering hände att han sågs som
en kille av omgivningen. De i hans klubb kände honom och reagerade inte, men i
tävlingssammanhang utanför den egna klubben var det ganska ofta som någon reagerade på
hans könsuttryck. Jon berättar om ett tillfälle när han var 11-12 år och spelade en match mot
en annan tjej. Han höll på att vinna matchen när motståndarens mamma fick ett utbrott.
Hon blev rosenrasande och gick in och avbröt matchen, slet ut mig och tyckte att jag
spelade i fel klass, att jag skulle spela med pojkarna. Hon var en väldig gränslös
person och tappade all… Jag vet inte om hon var sur för att jag vann och med
utseendet blev det bara kollaps. Hon tyckte att jag skulle klä av mig och visa att jag
var… visa vilket kön jag hade. Typ helt gränslös. Jag tänker att sånt gör man inte
mot barn. Men det var kanske det värsta som har hänt. (Jon 21 år)

Jon berättar att han var ensam och förtvivlad när det hände och det är tydligt att kön är en
central aspekt även i barns idrottande, på nivån att en förälder kan tycka sig ha rätten att
begära ett egenhändigt utfört könstest.
Flera informanter ursäktar förövare och normaliserar utsattheten, genom att känna
skuldkänslor för att de andra i deras idrott måste förhålla sig till att de är transpersoner. Naima
känner skuldkänslor för att hon chockerar sina träningskamrater genom att vara trans och
ursäktar dem, även om situationen är jobbig för henne själv. Skuldbördan hamnar hos
informanten, inte hos omgivningen.
Jag vet att personer kommer att vara i chock när de ser mig byta om i tjejernas
omklädningsrum. Det blir en chock för dem eftersom jag fortfarande biologiskt är
kille. […] Det syns att de reagerar och brottas med det, vissa har aldrig känt någon
som genomgått ett könsbyte eller är transsexuell. Man känner en viss skuldkänsla.
(Naima 20 år)

Brist på förebilder
För transpersoner och queera är förebilder ofta sådana som visar att det är möjligt att vara
idrottare och samtidigt öppen som trans- eller queerperson. De ger också en möjlighet att
diskutera transfrågor genom att prata om någon annan än sig själv, kolla av klimatet, och
informanterna skapar sig en idé om hur deras klubb eller lag skulle reagera på att de själva
kom ut. En förebild kan finnas på nära håll i form av ledare, träningskamrater, vänner och
familjemedlemmar, eller på avstånd i form av elitidrottare. För transungdomarna är det
mycket svårt att komma på förebilder. Många tänker länge och några formulerar nya
förebilder under samtalets gång. Skillnaden mot de homo- och bisexuella ngdomarna, som
ändå nämner några gemensamma namn, är markant. Naima, som är transtjej, nämner en
karaktär i ett seriealbum som är transperson som tränar konståkning. En transkille, Alex, är
den enda som nämner en elitidrottande transperson.
Balian eller vad han heter. Som hette Yvonne förut. Balian, jag kommer inte ihåg vad han
heter i efternamn. Jag vet inte så mycket om honom men jag har hört talas om honom,
höjdhoppare eller något sådant. Ja han håller på med friidrott i alla fall. ( Alex 16 år)

Balian Buschbaum, född Yvonne Buschbaum, är en tysk före detta friidrottare som tävlade
i stavhopp. Buschbaums genombrott kom när han blev fyra vid junior-VM 1998 och hans
sista mästerskap blev VM 2003. Under 2007 genomgick Buschbaum en könskorrigering.

En seriekaraktär och en person som avslutat idrottskarriären innan könskorrigeringen utgör
den samlade potten transförebilder på distans för informanterna. Ett underlag som bekräftar
transungdomarnas berättelser om svårigheterna att förena transidentiteter med organiserat
idrottande och idrottskarriärer.
Diskussion
Idrott är i stor utsträckning könsuppdelad genom normer och jargong, men även genom
regelverk och omklädningsrum. Det gör att unga transpersoner utestängs, inte tillåts delta i
rätt kategori eller blir tvingade in i ett könsfack de inte känner sig bekväma med. Flera som
hade velat vara öppna i sin idrott kan inte, eftersom det är ett homofobiskt och transfobiskt
sammanhang, medan andra tvingas komma ut för tränare och lärare för att kunna delta i
idrotten. Informanterna får problem eftersom de oftast inte är välkomna i rätt
omklädningsrum, de byter istället om på toaletten eller hemma. Andra saker som skapar
problem är könskodade klädregler och omgivningens användande av fel pronomen. Flera
transsexuella informanter vill delta i träning som är könsuppdelad men får inte träna i rätt
grupp. Några drömmer om att börja idrotta efter att de genomgått en könskorrigering men
säger samtidigt att det då kommer att vara försent att göra karriär inom idrotten. Förebilder
som är idrottande transpersoner saknas helt.
Gemensamt för transungdomarna är att de själva, utan sina föräldrars eller andra vuxnas hjälp,
tar ansvar för att lösa problemen som följer av könsuppdelningen. De tar även på sig ansvaret
att utbilda såväl ledare som lagkamrater i transfrågor. Vuxnas frånvaro och okunskap präglar
de flesta av transungdomarnas berättelser. Förutom ett respektfullt bemötande krävs
strukturella förändringar såsom tillämpning av regelverk och hur idrottsanläggningar utformas
för att möjliggöra en jämlik idrott där unga transpersoner kan delta.
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”Jag är en normal kille liksom.” Att göras och göra sig till kille
inom ridsporten
Eva Linghede, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Kärringen och bögen är två figurer som pojkfotbollspelare måste hålla koll på, vilket har
visat sig kunna resultera i såväl sexism som homofobi. Inom ridsporten ser det
annorlunda ut. Där kan det vara tillåtet för killar att närma sig det kvinnligt kodade, och
synlig homofobi är ovanligt. Samtidigt är det viktigt att betona att man är en ”normal”,
och alltså heterosexuell, kille.
För hundra år sedan var det främst män som sysslade med hästar och ridning, och då framförallt
inom militären, jordbruket och transportsektorn. Men ”karlagörat” med hästarna innefattade även
omsorg och skötsel. I takt med att behovet av hästar i armén minskade efter andra världskriget, och
ny teknik gjorde att hästar inte längre efterfrågades inom jordbruket och transportsektorn,
förändrades hästindustrin. Fokus hamnade i stället på hästen som fritidssysselsättning – och på
ridsporten. Samtidigt skedde en annan förändring. Från att ha setts som en manlig angelägenhet,
började allt fler kvinnor och tjejer ägna sig åt hästar och ridning (Hedenborg, xxxx). Idag är en
överväldigande majoritet av utövarna inom svensk ridsport tjejer och kvinnor, och såväl barn som

vuxna anser att ridsporten är en kvinnligt kodad idrott (Koivula, 1999; Fagrell, 2000). Denna
utveckling visar att könsnormer, det vill säga föreställningar om vad som är kvinnligt och
manligt, är föränderliga och beroende av tid och plats. Däremot kan man konstatera att
ridsporten idag domineras av värden som (i vår kultur) definieras som kvinnliga. Därför
uppfattas den också som mer passande för tjejer än för killar.
Ridsportens koppling till kvinnlighet och femininitet, gör att killar och män som ägnar sig åt
ridsport utmanar traditionella könsmönster, det vill säga den givna kopplingen mellan vissa
värden och kön. De kan i den meningen ses som könsgränsöverskridare. Det blir då intressant
att fråga sig hur detta påverkar de aktiva killarnas och männens självförståelse och
identitetsskapande? Med andra ord, hur ”görs” och hur ”gör” man sig till kille inom ridsporten?
Är det möjligt att inta andra positioner än de som vanligen erbjuds killar inom idrotten, när man
deltar i en idrott som domineras av tjejer? Dessa frågor blir särskilt intressanta om man beaktar
den forskning som sedan tidigare finns kring idrott, män och maskulinitet(er). Fokus har
nämligen inom den idrottsrelaterade genus- och maskulinitetsforskningen legat på hur
maskulinitet görs, eller konstrueras, i manligt kodade idrottsmiljöer, samt hur idrotten på ett
mer övergripande plan, exempelvis i policydokument och läromedel, bidrar till att skapa

manliga (och kvinnliga) könsidentiteter. Det finns emellertid bristfällig kunskap om killars
identitetsskapande i idrotter som domineras av kvinnor, liksom idrottsforskning med ett fokus
på hur detta identitetsskapande kan variera inom gruppen killar.
Tillvägagångssätt och utgångspunkter
Denna artikel bygger på resultaten från en intervjustudie som gjordes på uppdrag av Svenska
Ridsportförbundet, där 19 killar och män mellan 13 och 55 år och aktiva på såväl bredd- som
elitnivå inom ridsporten intervjuades. Ett av flera syften var att studera vilka normer kring kön
och sexualitet som genomsyrar ridsporten samt vilka konsekvenser dessa får för aktiva killar
och män – och det är detta syfte som behandlas här (för vidare läsning se Linghede, 2013).

Den teoretiska utgångspunkten är att kön är något som skapas, eller görs, utifrån de normer som
finns tillgängliga i ett visst sammanhang, exempelvis i en idrottskultur. Könsmönstren inom
idrotten ses således inte som ett uttryck för ”naturliga” skillnader mellan tjejer och killar,
kvinnor och män. De ses som ett uttryck för att vissa idrotter domineras av värden som i vår
kultur definieras som manliga medan andra domineras av värden som definieras som kvinnliga.
Och genom att delta i idrott, exempelvis ridsport, lär sig utövarna vad det innebär att vara kille
eller tjej i just denna kultur. Ett lärande som förkroppsligas i tal och handlingar. Men eftersom
normer är föränderliga, beroende av tid och plats och då flera (och ibland motstridiga) normer
kan existera samtidigt, kan detta könsgörande se ut på olika sätt. Killar och tjejer ses därför inte
som enhetliga och motsatta grupper. Snarare finns det flera möjliga sätt att vara kille och tjej
beroende på hur man förhåller sig till, eller positionerar sig i förhållande till, rådande
könsnormer. Då vissa normer är mer dominerande än andra i samhället, och inom idrotten,
värderas dock vissa sätt att göra kön högre än andra.
Intervjuerna var halvstrukturerade och kretsade kring fyra huvudteman; vägen in i ridsporten,
den egna berättelsen, bemötandet från andra samt om killar, tjejer och jämställdhet.
Intervjumaterialet organiserades först utifrån dessa fyra områden. Därefter analyserades vilka
normer kring kön och sexualitet som synliggjordes i intervjupersonernas berättelser. Slutligen
identifierades olika sätt att förhålla sig till, eller positionera sig i förhållande till, rådande könsoch sexualitetsnormer.

Föreställningar om kön

Vanligt förekommande i intervjupersonernas berättelser är föreställningar om att tjejer och
killar är olika. Detta synsätt, som också kan beskrivas som ett särartstänkande, blir som mest
tydligt när de pratar om andra killar (och tjejer) och inte om sig själva. Killar inom ridsporten
beskrivs då som mer tävlings-, prestations- och målinriktade än tjejer, och mindre intresserade
av att pyssla med och sköta om hästarna. Vidare beskrivs killar vilja ha fart och fläkt och
spänning. Det här särartstänkandet framträder också i utsagor kring om och varför det skulle
vara bra med fler killar inom ridsporten. Ett vanligt argument är att det blir en bättre dynamik i
grupper med både tjejer och killar, eftersom tjejer och killar tillför olika saker och därmed
kompletterar varandra. Dessa berättelser om att tjejer och killar är olika kan kopplas till de
föreställningar om kön som präglar tävlingsidrotten i stort – föreställningar om tjejer som mer
socialt och estetiskt inriktade i sitt idrottande och killar som instrumentellt och
prestationsmässigt inriktade (Larsson, 2001, s. 59). Samtidigt motsägs utsagorna om andra
killar
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könsgränsöverskridande. För flera av killarna är det just närheten till hästen, kompisarna i stallet
eller föreningsarbetet som har varit den huvudsakliga motivationen, inte tävling och prestation.
När intervjupersonerna får utveckla sina resonemang kring skillnader mellan killar och tjejer
framträder dock alternativa berättelser, eller föreställningar. En sådan föreställning är att killar
och tjejer blir olika inom ridsporten. Enligt ett sådant tänkande är det snarare förväntningarna
på att killar ska vara drivna och tävlingsinriktade samt den positiva uppmärksamhet man får
som kille inom ridsporten som gör att många killar blir tävlings- och prestationsinriktade. Detta
är intressant mot bakgrund av att ridlärare verkar ha uppfattningen att killar är mer
tävlingsinriktade och drivna än tjejer, liksom att ridskoleundervisningen är ”för tråkig” för killar
(Thorell, 2011, s. 52-53). Men om man i stället vänder på resonemanget och utgår från att det
är ridlärares och tränares förväntningar som gör att killar blir (görs och gör sig) mer drivna och
tävlingsinriktade än tjejer, så kanske det på samma sätt kan vara deras förväntningar som gör
att killar upplever ridskoleundervisningen som tråkig. Om de nu gör det. Det är nämligen något
som motsägs av många intervjupersoners egna berättelser.
Ett tredje synsätt som framkommer i intervjupersonernas berättelser är att tjejer och killar är
lika. Sådana föreställningar blir särskilt tydliga när intervjupersonerna pratar om den vardagliga
verksamheten inom ridsporten. I dessa utsagor betonas värden som omsorg, fostran och
handlingskraft, vilka verkar kunna kopplas till en ridsportidentitet snarare än till kön. I de här
berättelserna, där likhet är i fokus, framträder också andra bilder av killar (och tjejer) än de som

vanligtvis präglar idrotten. Genom att killar beskrivs som relationsinriktade och
omhändertagande utmanas traditionella föreställningar om hur killar och tjejer ”är”.
Förhållningssätt
Intervjupersonerna förhåller sig till rådande, och ibland motstridiga, könsnormer på olika sätt.
Dels skiljer de sig åt sinsemellan, dels kan en och samma intervjuperson förhålla sig på olika
vis vid skilda tillfällen under intervjun. Det här synliggör att gruppen killar inte alltid kan ses
som en enhetlig och homogen grupp, motsatt gruppen tjejer. Snarare verkar det finnas flera
möjliga sätt att göras och göra sig till kille inom ridsporten, beroende på hur man i ett givet
sammanhang positioneras och positionerar sig i förhållande till rådande könsnormer.
”Det är snarare en killsport”
Ett sätt att positionera sig, som framträder i intervjupersonernas berättelser, är att identifiera sig
med ”andra” killar. Det sker ofta genom att betona att man själv, eller ridsporten, egentligen är
manlig och maskulin, vilket samtidigt skapar en distans till tjejer och det som klassas som
kvinnligt. Det kvinnligt kodade utmålas också som något annat och mindre önskvärt än det
manligt kodade. Intervjupersonerna ger uttryck för detta i kommentarer som ”det är knappast
tjejigt att kunna kontrollera 500 kg häst” eller ”en kille skulle aldrig ställa sig och borsta en häst
när det är en kvart kvar till tävling”. Ett annat sätt är hävda att det inte finns några skäl att mobba
killar som rider, eftersom ridsporten egentligen är en maskulin sport. Detta signalerar dock
indirekt att det kan finnas godtagbara skäl att mobba killar som ägnar sig åt sådant som anses
vara feminint ”på riktigt”.
”Ingen sportdiva”
Ett annat förhållningssätt som framträder i intervjupersonernas berättelser är ett
skillnadsskapande gentemot ”andra” killar. De andra killarna är huvudsakligen klasskompisar
och fotbolls- och hockeykillar – sportdivor – vilka sägs representera en manlighet som, även
om den ger status i vissa sammanhang, inte ses som särskilt önskvärd och sympatisk. I alla fall
inte alltid. Flera av killarna beskriver sig själva som mer mogna och ansvarstagande än de
jämnåriga killarna i skolan. Skolkamraterna, som ofta har mobbat dem för att de håller på med
en ”tjejsport”, beskrivs i stället som larviga, omogna och (egentligen) rädda. Som någon av
intervjupersonerna säger blir det inte en tjejigare jargong inom ridsporten än inom fotbollen
och hockeyn – snarare en trevligare jargong. På det här sättet distanserar sig killarna från den
form av manlighet som anses dominera i maskulint kodade idrottsmiljöer (Fundberg 2003;

Andreasson, 2006). Samtidigt kan det lite senare framkomma att ett mer ”macho” sätt att vara
kille ändå kan ses som något önskvärt och bra.
Att närma sig det kvinnliga
Det verkar också som att deltagandet i ridsporten möjliggör ett närmande till det som (i vår
kultur) anses som kvinnligt. Samtliga intervjupersoner betonar det starka djurintresset, den nära
relationen till hästarna samt det samspel och den kommunikation som krävs inom ridsporten.
De pratar vidare om att ridsporten är fostrande i bemärkelsen att man får lära sig att ta ansvar
för en annan levande varelse, som faktiskt är beroende av en. När man som kille deltar i den
vardagliga ridsportverksamheten sammankopplas man således med omsorgssysslor, vilket
annars är ovanligt. Medan tjejer ofta uppmanas att ta hand om andra under uppväxten, och
därmed får träna sin inlevelseförmåga, sammanförs killar mer sällan med omsorgsaktiviteter.
Detta leder i förlängningen till att de inte tränar upp samma förmågor på området som tjejer
(Nordberg, 2005, s.125). Men eftersom ridsporten kräver att man som aktiv tar hand om,
ansvarar för och kommunicerar med hästarna får man möjlighet att praktisera sådana förmågor
även som kille. Intervjupersonerna visar på detta sätt att omsorgsaktiviteter lika väl kan knytas
till positionen kille som till positionen tjej. Ridsportens tjejdominans verkar vara en annan
faktor som ger killar möjlighet att inta kvinnligt kodade positioner. Genom att tjejerna i stallet
blir ens kompisar så suddas den uppdelning mellan tjejer och killar som är vanlig i många andra
(idrotts)sammanhang ut. Likaså både tävlar och tränar tjejer och killar tillsammans.
Intervjupersonernas berättelser visar att många killar kan uppleva närmandet till tjejer och det
kvinnligt kodade som något positivt. De deltar med glädje i ungdomssektionens olika
aktiviteter, har en innerlig relation till hästarna och umgås mer – och hellre – med tjejerna i
stallet än med skolkamraterna.
”Jag är en normal kille liksom”
I stort sett alla intervjupersoner berättar om glåpord, trakasserier och mobbing, framförallt i
skolan, på grund av att de har ägnat sig åt en ”tjejsport” eller ”bögsport”. Detta synliggör att
föreställningar om kön är tätt sammankopplade med föreställningar om sexualitet, och då en
normativ heterosexualitet. Att utmana traditionella könsmönster, exempelvis genom att som
kille ägna sig åt ridsport, utgör samtidigt ett utmanande av heteronormativiteten, det vill säga
det outtalade antagandet att alla människor är heterosexuella och att det är det ”naturliga” sättet
att leva. Många av intervjupersonerna förhåller sig till den heteronormativa kopplingen mellan
det kvinnligt kodade (ridsport) och manlig homosexualitet genom att positionera sig som

”normala” killar – alltså inte bögar. Ett sätt att visa att man är normal är att betona den egna
heterosexualiteten (gärna flera gånger om) eller att markera att homosexualitet är något mindre
önskvärt. En intervjuperson frågar sig exempelvis om det inte är bögigare att springa runt efter
en boll med en massa killar än att hantera stora hästar med tjejer, en annan säger att de få killar
som gillar att rykta och pyssla med hästarna har en ”annan läggning” och en tredje betonar att
en bra sak med ridsporten är alla snygga tjejer. Här finns flera paralleller till de fotbollstjejer i
Jesper Andreassons studie som på olika sätt värjer sig mot ”myten om fotbollsflatan”
(Andreasson, 2006). Denna heteronormalisering gör emellertid, på ett problematiskt sätt, att de
individer som inte riktar sitt begär mot den motsatta könskategorin utmålas som avvikare. För
om det vore något oproblematiskt, eller till och med önskvärt, att leva som homosexuell, skulle
det knappast vara så viktigt att betona att man inte är det. En av intervjupersonerna, som lever
öppet som bög, tror att det kan vara svårare att komma ut som homosexuell inom ridsporten än
inom vissa andra samhällssektorer just eftersom det verkar vara så viktigt att bevisa sin
heterosexualitet. Samtidigt menar han att det är lite paradoxalt, för han vet många personer
inom ridsporten som inte är 100 procent heterosexuella. Det är något som alla vet och som
ingen tycker är konstigt, men det är inget man pratar öppet om.

Att göras och göra sig till kille inom ridsporten
Sammanfattningsvis verkar det som att deltagandet i en kvinnligt kodad idrott som ridsporten
öppnar upp för andra, och mindre stereotypa, sätt att vara kille och man än traditionellt manligt
kodade idrotter. Eftersom den vardagliga verksamheten inom ridsporten innehåller både sådant
som (i vår kultur) definieras som kvinnligt, exempelvis omsorg, kommunikation och lyhördhet,
och sådant som definieras som manligt, exempelvis handlingskraft, styrka och mod, får man
som kille (och tjej) möjlighet att praktisera såväl feminina som maskulina positioner. På detta
sätt utmanas traditionella föreställningar om hur tjejer och killar ”är”.
Samtidigt måste man som kille inom ridsporten förhålla sig till det omgivande samhällets syn
på ridning som en ”tjejsport” liksom till ett heteronormativt särartstänkande enligt vilket killar
inom ridsporten är tävlings-, prestations- och målinriktade, inte gillar att pyssla med hästarna
och tycker att det bästa med ridsporten är tjejerna. Det verkar göra att det kan bli extra viktigt
att betona maskulinitet – och framförallt heterosexualitet – för att visa att man trots allt är en
”normal” kille. Bögen blir här en form av gränsvakt, en stereotyp som både möjliggör och
begränsar, men som framförallt synliggör en heteronormativ ordning.
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Maskulinitet(er) inom pojkungdomshockeyn
Jesper Karlsson

Idrott och genus
Genusstudier inom idrott har länge innefattat specifikt kvinnliga problemområden.
Mycket av tidigare forskning har försökt påvisa hur idrott för kvinnor antingen är
problematisk eller icke-problematisk när den har ställts i kontrast till den normativa
herridrotten. Detta har lett till att många uppfattar genusstudier som ett område som
specifikt handlar om kvinnor (Larsson, 2003; Hall 1988). Det verkar råda en konflikt
mellan genus/kön och kultur och frågan man kan ställa sig är varför denna konflikt
enkom skulle existera för kvinnor?

Kritiska feministiska studier av kön och könsrelationer i Sverige började etableras som
forsknings- och undervisningsfält under 1970-talet och gick under benämningen
kvinnovetenskap. Under 1990-talet hade dock introduktionen av genusbegreppet etablerats
och forskningsområdet bytte namn från kvinnoforskning/kvinnovetenskap till genusforskning.
Namnbytet motiverades med en önskan om att poängtera ett fokus på genusrelationer, det vill
säga att studier av kvinnor också inbegriper studier av män. Denna riktning har resulterat i att
även kritiska studier av män och maskulinitet har integrerats i forskningsfältet (se Lykke,
2009, sid 9-10). Fokus för kritiska studier av män och maskulinitet är vilka konsekvenser
mäns konstruerande av maskulinitet får dels för dem själva, dels för samhället i stort (Bannon
& Correia, 2006, sid 19).
Mycket av den forskning som existerar inom idrottsvetenskapen kring män och maskulinitet
har fokuserat på hur sportmedia reproducerar bilder av en hård och aggressiv maskulinitet (se
McKay, Messner & Sabo, 2000). Under senare år har även kvalitativa
observationsundersökningar kring hur spelare och ledare konstruerar sin samvaro vuxit fram
(se bl. a, Fundberg 2003; Andreasson, 2007; Adams, 2011). Gemensamt för dessa studier kan
sägas vara en granskning av de strukturer som män inom idrott förhåller sig till och vilka
följder strukturerna får för männens idrottande.

Vänder vi blicken mot den moderna tävlingsidrotten, som härstammar från det viktorianska
Englands allmänna läroverk, hade den som funktion att fostra pojkar till män.
Tävlingsidrotten fungerade som ett medel för att rista in vad som ansågs som fördelaktiga

värderingar i pojkar och män under en tid då samhället genomgick stora förändringar. Genom
tävlingsidrotten inpräntades värden som lydighet, disciplin, heterosexualitet samt möjligheten
att kunna dominera såväl kvinnor som andra män (Messner, 1992, sid 14; Anderson 2010, sid
29). Detta tankegods, där främst kontaktsporter anses göra pojkar till män är, enligt Gruneau
& Whitson (1993, sid 195), en myt som lever kvar ochdels är svår att ta död på.
Ishockey, män och maskulinitet
Ishockeyn har länge varit en del i denna mytbildning. Lorenz & Osborne (2006) menar att
sporten redan från starten hyllades för dess aggressiva och dominerande inslag. Herrhockeyn
upprätthöll och producerade en manlighet som innefattade fara, fysiska kroppar och
tävlingsmoment. Gruneau & Whitson (1993, sid 182) menar att föreställningen kring att det
krävs en hård spelstil för att vinna matcher lever kvar som en viktig del av sporten än idag.

Tidigare studier kring män och maskulinitet inom idrott har belyst hur herridrotten i allmänhet
och ishockey specifikt är uppbyggd dels kring heteronormativitet, dels kring ett förtryckande
av andra män som inte uppnår den mest kulturellt accepterade formen av maskulinitet (se bl.a.
Fundberg; 2003, Robideux, 2001; Andreasson, 2007; Anderson, 2011; Adams, 2011).
Robideux (2001, sid 128-129) hävdar att herrishockey reproducerar ideal strukturerade kring
fysisk överlägsenhet och dominans, egenskaper som har spelat en avgörande roll vid
konstruktionen av ett manligt dominerat heterosexistiskt system av genusrelationer (se även
Messner, 1992, sid 16).

Män under förändring
Anderson (2010, sid 115) menar dock att det skett en förändring i samhället som främst är
tydlig bland yngre män. Han framhäver att förr i tiden använde män i större utsträckning
homofobiska uttryck för att skapa sig ett maskulint och socialt kapital bland andra pojkar och
män. Med andra ord ett ideal som var strukturerat kring förtryckandet av andra män.
Anderson poängterar att detta har förändrats under de senaste decennierna i Amerika och
västra Europa. Det som främst har förändrats är synsättet kring kön, sexualitet och
relationsformer, där de puritanska idealen kring sexualitet och familj fått en lägre ställning.
Internet har enligt Anderson spelat en avgörande roll och har via sina porrsiter exponerat
ungdomar för människors olika sexuella aktiviteter. Detta kombinerat med strategiska och
politiskt kulturella budskap i ungdomsmedier har förändrat de yngre generationernas syn på

sexualitet samt normerna kring vad som anses vara normalt (Anderson, 2009, sid 6).
Anderson påpekar således att om samhället runtomkring idrotten har förvandlats så måste
även idrotten förändras för att upprätthålla sin sociala betydelse. Det finns annars risk att
idrott kommer att ses som en arena som medvetet konstruerar och förespråkar en föråldrad
form av maskulinitet. Han framhäver med andra ord att unga män har gått från ett mer
förtryckande maskulinitetsideal till ett mer inkluderande ideal.

I denna artikel undersöks hur pojkar och ledare i ett ungdomshockeylag med pojkar i åldern
15-17 år iscensätter maskulinitet. De teoretiska ansatserna som guidar framställningen är
queerteori, hegemonisk maskulinitetsteori och inkluderande maskulinitetsteori. Studien
genomfördes som en mikro-etnografi och data samlades in dels via observationer, dels via
intervjuer med fyra spelare. Av etiska skäl är alla namn på lag, spelare och ledare fingerade.
Laget ifråga kallas fortsättningsvis för Rinksta.

Stridslystnad och sargade kroppar
Lars, en av ledarna i laget, kommer in i omklädningsrummet efter en match som Rinksta
lyckats vinna med 10-4. Han vänder sig mot Ralf och utbrister uppspelt ”rena Tie
Domi”. Ralf var nämligen inblandad i ett slagsmål i slutskedet av matchen där han och
en motståndare slogs med hockeyhandskarna mot varandras galler. Ralf vet dock inte
vem Tie Domi är men Lars förkunnar att han borde kolla upp honom (Tie Domi är en
spelare som är ökänd, främst hos den äldre hockeygenerationen, för sin vårdslösa
spelstil, där han bland annat har rivit ner publik i utvisningsbåset och slagits mot dem).

I intervjuerna berättar spelarna om slagsmål. Sakarias berättar bland annat att det ofta uppstår
”tjafs” framför målet när någon råkar röra målvakten och då brukar man reta upp varandra.
Han berättar att det dels är ett roligt inslag i matchen, dels ett taktiskt inslag eftersom man kan
skaffa sig powerplay-fördelar. Den taktiska möjligheten att skapa powerplay kan även
utnyttjas av ledare. Roger berättar att han under en match fått tipset från en av tränarna att åka
mot en spelare i motståndarlaget och prata om dennes flickvän. Han berättar att han fått tipset
att han skulle åka till motståndaren och säga att hon var snygg och försöka få honom att
”tappa skallen”.

Med tanke på att slagsmål och kroppstacklingar är ett förekommande inslag inom hockeyn så
förekommer det även en del skador bland spelarna i laget. En av de mer skadedrabbade
spelarna i laget, Thomas, berättar att han ibland spelat när han varit sjuk vilket har lett till att
han fått dubbelslag på hjärtat. Thomas åkte även på en tackling under en match under min
observationsperiod och i intervjun berättar han om den press han känner från omgivningen.
Han tycker dock att pressen kan vara bra på ett sätt men att han oftast känner en han måste
komma tillbaka så snart som möjligt.

Jargonen
Inom Rinksta förekommer det även en hel del jargong som är uppbyggd kring misogyni,
sexualitet och etnicitet. Alla spelare deltar inte aktivt i reproducerandet av denna jargong och i
intervjusituationerna förekommer framställningar som påvisar hur spelarnas uppfattningar
kring detta skiljer sig åt.
Misogynin inom laget kan ta sig uttryck på olika sätt men gemensamt är hur vissa spelare
undviker att uppfattas som feminina, att bli jämförd med något som kan uppfattas som
feminint, eller att man tar direkt avstånd från det som kan uppfattas som feminint. Ett exempel
på detta är när Roger och Mats utför en övning under fyspasset. En av övningarna i
bålprogrammet är Situps. Denna övning genomför spelarna på en mjuk matta som man lägger
på golvet. När Roger och Mats kommer till denna station går Roger för att hämta en extra
matta att göra sina Situps på. Mats ser detta och säger att Roger är en kärring och skjuter
demonstrativt undan sin matta för att genomföra sina Situps på det hårda betonggolvet. När de
sedan byter av varandra så gör Roger samma sak. De övriga i laget lägger dock tillbaka
mattorna när det är deras tur.
Det finns med andra ord exempel på hur en hård och tuff maskulinitet förekommer inom
laget. Ytterligare ett mönster på detta är under en träning. En av övningarna är en tävling
mellan de olika kedjorna. Spelarna är uppdelade så att de befinner sig i de vardera
ytterzonerna. Övningen går ut på att tre spelare ska göra mål på två backar. Love anser att
anfallarna fuskar genom att kliva in i zonen alldeles för tidigt. Detta påpekar han för Peter,
tränaren som håller koll på resultatet i Loves zon. När Lars, den andra tränaren, sedan blåser
av övningen och samlar spelarna framför taktiktavlan anmärker Peter på detta beteende. Han
menar att Love ska sluta gnälla för i matchsituationer kan man aldrig veta vad som kommer
ske. Efter denna övning påbörjas det avslutande matchspelet. Loves femma börjar på sidan

och Peter säger till Love i båset: ”Love, din jävla gnällspik, ska jag hämta papper så att du kan
torka tårarna?” Love gör en ansträngning för att förklara men hinner inte klart innan det är
dags för hans femma att åka ut på isen.

Sexualitet
Även normer kring sexualitet blir tydliga inom laget. Ett exempel på detta är när spelarna
återvänder till omklädningsrummet. Efter ett fyspass frågar Morgan om Roger ska vara med
och spela NHL (tv-spelet) senare. Roger berättar att han inte kan eftersom han ska gå på bio
och dessutom måste skynda sig. Morgan undrar vem Roger ska gå på bio med varpå Roger
svarar att han ska gå ensam. Mats kommer in i omklädningsrummet och frågar om Roger ska
följa med och stretcha. Roger svarar att han inte hinner eftersom han ska gå på bio, varpå
Morgan inflikar att Roger ska gå på bio med en tjej. Roger berättar återigen att han ska gå
ensam men efter påtryckningar från de övriga erkänner han att han ska gå tillsammans med en
tjej, varpå inga vidare diskussioner följer.
Efter fysträningen en annan dag, kliver Roger in i omklädningsrummet som en av de första.
Efter en stund anländer flera andra spelare och Roger utbrister högt och fundersamt: ”Vänta
nu, har Mats köpt en likadan tröja som jag?” varpå Kristoffer föreslår att Mats kanske blivit
bög och Ville menar att Roger borde slå ner Mats. Roger gör dock inget av detta, utan
konfronterar Mats lite flyktigt.
Homosexualitet finns med andra ord närvarande inom laget och när jag frågar de intervjuade
spelarna ifall de tycker att laget är lika öppet för alla så skiljer sig deras svar åt. Ingen av dem
vet dock ifall någon i laget är homosexuell. Roger berättar att det är ovanligt med
homosexuella inom ishockeyn och tycker det skulle vara lite konstigt ifall någon kom ut som
bög. Han framhäver att de homosexuella han träffat är lite mer feminina och inte passar för
sporten.
Även Thomas menar att det skulle vara lite konstigt ifall någon kom ut som bög. Han
framhäver dock att han tycker att laget borde vara lika öppet för alla men tror inte att det är så.
Han menar att det finns en risk för att man skulle bli rädd att duscha tillsammans ifall någon
var bög.
Sakarias och Love menar dock att det inte spelar någon roll. Sakarias framhäver att ett sådant
val är upp till personen i fråga, medan Love framhäver att han inte tror att någon i laget skulle

ha några problem ifall någon kom ut som bög. Han menar att de är tillräckligt mogna för att
kunna ta det på ett bra sätt.
Etnicitet
Det är dock inte enbart normer kring sexualitet som blir tydliga inom laget. Det förekommer
även stundtals hur en svensk vit etnicitet framhävs och hur etnicitet kan användas för att ta
avstånd från icke lämpliga beteenden. Laget består av spelare med olika etniska bakgrunder
såväl som olika hudfärger och ibland får en del spelare ta emot kommentarer som enbart är
baserade på etnicitet.

Ett exempel på detta är efter en fysträning när Kristoffer passerar Sakarias och Thomas plats
för att ta sig till sin. Sakarias knuffar till Kristoffer som tappar balansen och tar stöd mot
bordet för att inte falla till golvet samtidigt som Sakarias frågar vad han vill. Thomas säger då
till Sakarias att ”sluta snacka blatte”. Sakarias svarar med en aggressiv ton i rösten att Thomas
ska passa sig annars skickar han sitt hemlands maffia efter honom och försäkrar att det vill
Thomas inte vara med om. Thomas frågar då om Sakarias menar att han ska skicka
svartbyggare efter honom, varpå de närmsta pojkarna börjar skratta.

Under samma träning när ispasset börjar gå mot sitt slut säger tränaren Lars att han hörde att
Mats föreslog att de utländska spelarna skulle plocka in puckarna. Detta eftersom många av
dem ska åka iväg på landslagsuppdrag. Mats ser förundrad ut när Lars säger detta och
utbrister i ett ”Va?”. Sakarias som absolut inte vill ta in puckarna springer snarare av isen än
åker och hoppar in i båset, samtidigt som han skriker ”Jag är svensk!” Den andra tränaren,
Peter, svarar att ”bara för att en gris står i ett stall blir den inte en häst”, varpå Lars säger att
han skämtade och menar att alla ska hjälpas åt att plocka in puckarna.

En spricka i fasaden
Alla spelare deltar inte aktivt i den här redovisade jargonen. Det förekommer en del
situationer där vissa spelare väljer att stå utanför den. Det ska dock poängteras att ingen direkt
motsatte sig jargonen, utan de lät den mest vara och verkade undvika att inblandas i den.
Avslutningsvis vill jag lyfta två exempel på en form av maskulinitet som motsätter sig den
övergripande mer ortodoxa maskuliniteten.

Vid ett av mina sista observationstillfällen ska spelarna ta lagfoto och pojkarna gör sig i
ordning inne i omklädningsrummet. De har tagit på sig hela damasker och matchtröjorna är
pådragna. När spelarna ska gå ut säger Love att han måste gå och kamma sig. Ralf säger då at
hockeyspelare inte kammar håret men Love säger at han vill göra det ändå. Bengt säger ”gay”
till Love samtidigt som han och Ralf går ut ur omklädningsrummet medan Love går och
kammar sig.
Efter en träning pratar Love, Emil och Ralf mest om skolan och efter att de har duschat står
Emil och kammar håret. Han lägger det blöta håret rakt bakåt och poserar för de andra
samtidigt som han säger ”fan vad swag”. Love ser dock att Emils hår inte är helt bakåtkammat
och tar därför fram sin egen kam och hjälper Emil att kamma bak håret. Kommentarerna från
de andra spelarna fokuseras på Emils frisyr, där några tycker att han passar i den frisyren
medan andra menar att han inte passar i den.

Diskussion
Det framkommer i laget hur spelarna tenderar att framhålla olika maskulinitetsideal.
Dominerar gör dock ett mer tufft och hårt ideal som tydligast framträdande när spelarna pratar
om slagsmål och skador. Laget består dock av två tydliga grupperingar, en gruppering som
anspelar mer på ortodox maskulinitet och en som är mer inkluderande. Men även om det
existerar olika maskulinitetsideal inom laget finns det ändå tendenser till att det existerar
hierarkier baserat på bland annat sexualitet och etnicitet.
Om man ser till den samhällsförändring som Anderson (2009, sid 6; 2010, sid 115) påvisar
kan man se tendenser till att det inte alltid är de spelare som spelar upp en ortodox
maskulinitet som är mest framträdande i laget. Ledarna ger till exempel oftare större ansvar
till de spelare som anspelar mindre på den ortodoxa maskuliniteten, samtidigt som ledarna
själva stundtals är delaktiga i reproduktionen av den ortodoxa maskuliniteten.
Dessutom säger två av de intervjuade spelarna att de inte skulle ha några problem ifall någon i
laget kom ut som homosexuell, vilket möjligen påvisar en mer inkluderande hållning och en
minskad homofobi. Däremot menar de andra två intervjuade spelarna att det skulle vara lite
problematiskt ifall någon kom ut som bög, något som skulle kunna påvisa motsatsen.
Anderson (2009, sid 8) menar dock att inom grupper med en reducerad homohysteri är det
vanligt att det existerar två maskulinitetsformer, en mer ortodox och en mer inkluderande, det
viktigaste är snarare att ingen av dessa ideal är hegemoniska.

Framtida forskning skulle med andra ord i större utsträckning behöva rikta in sig på sexualitet.
Detta för att tydliggöra hur sexualitet(er) bidrar till konstruktionen av maskuliniteter. Detta är
särskilt aktuellt inom lagidrott där det kan existera homofobi och homohysteri samtidigt som
det kan existera en mer inkluderande form av maskulinitet, något som till viss del
framkommer i denna studie.
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Några reflektioner kring svensk tennis
Jag har i tidigare artiklar här i Idrottsforskaren kontinuerligt reflekterat kring tillståndet kring
svensk tennis - ett tillstånd som under flera år har gett anledning till stor oro. Bakgrunden är
givetvis att jag i nära 60 år på olika sätt följt svensk tennis - som spelare, domare, tränare,
administratör, skrivare och inte minst spelare. De turneringar jag följer på plats idag är
Båstads bägge turneringar (dam och herr) eller Swedish Open som den numera heter i juli
samt Stockholm Open i oktober. Bägge turneringarna tillhör världens äldsta av internationellt
snitt, som fortfarande spelas. Båstad-turneringens startår var 1948 med sydafrikanen Eric
Sturgess som segrare och Stockholm Open spelades första gången 1969 efter ett initiativ av
bl.a. Sven Davidson - en av svensk tennis´ största spelare genom tiderna. Stockholm Opens
förste segrare var jugoslaven Pilic, som slog den sedermera den mer kände Ilie Nastase i
finalen. I den finalen var jag med som domare, vilket var spännande för en yngling! Bägge
turneringarna har lägst ATP-ranking - 250-turnering - men samlar ändå ett flertal spelare av
världsklass. Detta beror bl.a. på utmärkta arrangemang, som år efter år prisas av spelarna.
Nu till ett nedslag med utgångspunkt från Stockholm Open i oktober 2014 - en turnering jag
följde från kvalet fram till finalspelet. Inte oväntat stod finalen mellan tjecken Berdych och
det nya stjärnskottet och förra årets segrare bulgaren Dimitrov. Tjecken vann efter en mycket
underhållande match och inför fullsatta läktare med 2-1 i set. Det mest spektakulära och som
drog ner applådåskor var i kvartsfinalen mellan Dimitrov och amerikanen Sock. Dimitrov
lyckade returnera två av Socks stenhårda servar - först med en retur bakom ryggen och den
andra (i rad) med slag mellan benen - otagbart! Sekvensen kan troligen fortfarande ses på
Youtube.
Hur gick det då för svenskarna, där tre fick wild cards - Elias Ymer, Christian Lindell och
Patrik Rosenholm? Sverigeettan 18-årige Ymer fick en tuff uppgift mot fransmannen Chardy,
som är rankad kring 30-strecket i världen. Fransmannens rutin och framför allt hårda servar
blev för mycket för svensken, som föll i raka set i första rundan. Christian Lindell föll mot
alltid sevärde tysken Brown efter en tämligen jämn match - även det i första rundan.
Detsamma gällde för Rosenholm, som dock kämpade till sig andra set mot australiensaren
Tomic. Den senare är ung och har stor potential, men är en humörspelare av rang. Man vet
aldrig var man har honom. Här i Stockholm visade han upp en mer positiv sida, vilket tog
honom till semifinal. Det kan också nämnas att Elias lillebror Mikael var nära att ta sig in i

huvudturneringen via segrar i kvalet samt att den långe dubbelspecialisten Siljeström tog sig
till semi i dubbel tillsammans med tysken Brown.
Så var ligger svensk tennis framtid på herrsidan? Ja, hoppet står i första hand till bröderna
Ymer, som går från klarhet till klarhet. Elias hade före Stockholm Open hemfört fem
futureturneringar och en avsevärt förbättrad ranking. I skrivande stund (början av januari) fick
Elias en gratisplats till ATP-turneringen i indiska Chennais, där han i första rundan
sensationellt slog rutinerade holländaren Sijsling (84 i världen) innan det tog stopp mot
luxenburgaren Muller. Vinsten innebar att han nu avancerat på ATP-rankingen - till plats 212!
Men det är långt kvar till topp hundra. Nu är siktet inställt på Australien Open den 19/1 - 1/2.
Det kan nämnas att bröderna Ymer har en yngre bror, som är kring 10 år och som kanske kan
bli den bäste av de tre, vilket dock framtiden får utvisa. Han har redan nu insupit
tennisatmosfären som bollkalle under Stockholm Open.
Sen kan man konstatera att svensk damtennis är vida bättre än herrarna rankingmässigt.
Johanna Larsson håller sig under 100-strecket, men har enligt min mening stagnerat
spelmässigt. Det gäller i än högre grad för Sofia Arvidsson, som haft ett uselt 2014.
Självförtroendet verkar vara som bortblåst. Precis som på herrsidan får damtennisens framtid
stavas våra juniorlöften - kanske framför allt Rebecca Peterson och Ellen Algurin. Rebecca är
i nuläget rankad som 228:s, dvs i paritet med Elias Ymer. Sen har naturligtvis Johanna
Larsson (ranking 71) fortfarande en hel del att ge - hon har ju som 26-åring många tennisår
framför sig. Det kan nämnas att Sverige möter Schweiz i första omgången av Federation Cup
i andradivisionen i början av februari i Helsingborg Arena - samma arena som kommer att
hysa Riksidrottsmötet i slutet av maj. Och för en av få gånger i Sverige (utanför Stockholm
Open) kommer hawkeye att tillämpas, vilket medför korrekt bedömning av tveksamma bollar.
Men vad göra för att förbättra svensk tennis - att inom en framtid komma tillbaka som den
världsledande tennisnation, som vi var i slutet av 1980-talet? Det är naturligtvis en utopi! På
sikt kan man hoppas på att vi får in ett antal spelare - både herrar och damer - bland de kanske
50 bästa i världen. Men konkurrensen är mördande, där vi idag har en del "udda" nationer
som inte fanns på tenniskartan för 25 år sedan. Samtidigt är det de stora nationerna som
fortfarande dominerar världstennisen. Av världens 100 bästa herrspelare kommer 67 från
Europa (22 från östeuropeiska länder och 45 från västeuropeiska länder), 14 från Sydamerika,
7 från Asien, 7 från USA, 4 från Australien och 1 från Afrika. Jag talade i somras med Mats
Wilander, som menade att svenska tennisspelare är lata, har det alldeles för bra, tränar för

dåligt och saknar den sammanhållning som präglade svensk tennis under 1980-talet. Jag
menar att han i viss mån har rätt. Tennisträningen har fram till nu varit av för dålig kvalitet,
men framför allt saknar man idag den gruppgemenskap som skapade grunden för svenskt
tennis´ storhetstid. Då fanns olika tennisteam som team SIAB, team Klein, som åkte runt med
entuiastiska tränare och där varje träning var på liv och död. Viss uppryckning kan jag dock
förnimma genom att man anställt heltidstränare för både dam (Lars-Anders Wahlgren) och
herrar (Fredrik "Fidde" Rosengren). Fidde är t.ex. just nu i Florida med tre av våra bästa
spelare - Marcus Eriksson, Christian Lindell och Patrik Rosenholm) för Futureturneringar,
medan Elias Ymer satsar på ATP-spel.
Vad som krävs inför framtiden för svensk tennis är menar jag följande:
- tydligare målsättning från förbundets sida för svensk tennis framtid
- bättre kontakt mellan förbundet och klubbarna
- bättre utbildade tränare och ledare
- uppmuntra gärna till fleridrottsutövning i unga år (se Wilander och Borg, som var lovande
ishockeyspelare i yngre dar)
- bättre kontakt mellan de akademier som börjar växa fram och tennisklubbarna
- utökad lägerverksamhet för lovande spelare i landets regioner
- satsning på fler sponsorer, vilket kan möjliggöra att tränare följer lovande adepter på
turneér
- kvalitet i stället för kvantitet på träningarna
- fler futuretävlingar (lägsta seniortyp följt av challenger och det ultimata ATP/WTA) inom
landet (här finns idag en positiv tendens)
- satsning på rekrytering av presumtiva spelare ute i våra invandrartäta områden i de större
städerna genom anläggning av asfaltbanor (se 1970-talets anläggningsboom) och bollväggar
(se Björn Borgs välkända garagevägg i Södertälje)
- utöka och vässa serveträningen - svenska spelare servar överlag för dåligt

- reducera det gissel, som jag anser dagens mobilhysteri vara för dagens tennisspelare.
Möjligen tillhör jag en dinosaurisk generation, som mer ser mobilen som en "biapparat" - inte
en huvudsak. Å andra sidan får jag stöd av herrtränaren Fidde Rosengren, som menar att det
utgör ett problem bland våra tennisspelare genom att det splittrar koncentrationen på tennisen.
Avslutningsvis: det är mycket som återstår innan Sverige åter blir en toppnation inom den
internationella tennisen. Det kan dröja decennier. Däremot kan vi kanske få någon enstaka
fixstjärna som Robin Söderling, som kan slå sig in bland världen fem bästa spelare. De jag
närmast tänker på är bröderna Ymer, som båda har talang, ambition, teknik och inte minst
viljan - viljan att vinna och satsa allt för att bli världsspelare. Min framtidstro är relativt ljus det börjar hända en del positivt med svensk tennis. Förbundet börjar vakna till efter åratal av
dvala. Några exempel: heltidsanställda landslagstränare, bättre kontakt mellan förbund och
klubbar, bildandet av akademier ledda av fd storspelare etc. Men det kommer att bli tufft!
Idag är vi en B-nation inom internationell tennis precis som bordtennis, där vi också var
världsledande ungefär samtidigt som tennisen.

Anders Östnäs
Tennisentusiast

Till minne av Professor Per-Olof Åstrand
Per-Olof Åstrand tog sin studentexamen år 1942 vid Kristianstad Högre Allmänna Läroverk,
numera Söderportskolan. P-O kom egentligen från Småland och att det blev Kristianstad som
blev hans studieort berodde på att han och hans syskon Hans och Marta fick bo hos deras
farbror Gustav Åstrand i Kristianstad. Gustav Åstrand var gymnastiklärare och sedermera
rektor för Praktiska Realskolan i Kristianstad. I samma hyreshus som Åstrands bodde, bodde
också Einar Herrström som var gymnastiklärare på Högre Allmänna Läroverket. Gustav
Åstrand startade Skånes Skolidrottsförbund och Einar Herrström startade Lingvallen. Dessa
båda idrottsentusiaster var förmodligen stora inspirationskällor för P-O. Efter studentexamen
blev det idrottsstudier i Stockholm. Ett annat stort intresse för P-O var musik. Hans syskon
hade också ett brinnande intresse för musik och både Hans och Marta utbildade sig inom
musiken.
P-O var fram till sin död medlem i Föreningen Gamla Kristianstadselever och i slutet på
1990-talet var han i Kristianstad på en återvändarträff i sin gamla gymnasieskola och höll där
en föreläsning om sitt arbete inom fysiologin. I mina doktorandstudier hade jag haft en del
kontakt med honom och efter föreläsningen kom han fram till mig och frågade om det syntes
att han var nervös. Jag var mycket förvånad över frågan och har än idag inte kommit på om
det var på skoj eller allvar han frågade. Han var ju en mycket van föreläsare som reste jorden
runt och pratade olika språk, och att han skulle vara nervös för en populärvetenskaplig
presentation var mig helt främmande. Men det var kanske för att han var tillbaka i sin
ungdomsmiljö och där skulle hålla en föreläsning om sitt livsverk. Föreläsningen var alldeles
utmärkt och av nervositeten märktes inget försäkrade jag honom.
P-O utbildade sig mellan 1944 och 1946 till gymnastikdirektör vid Kungliga Gymnastiska
Centralinstitutet (nuvarande GIH). Direkt efter examen fick han en anställning som amanuens
vid den då relativt nystartade (1941) fysiologiska institutionen. Parallellt gick han
läkarutbildningen vid Karolinska Institutet. 1952 försvarade P-O sin doktorsavhandling, som
hade titeln Experimental studies of physical working capacity in relation to sex and age. I
denna utvecklade han en vetenskaplig metodik för att mäta kondition, en metodik som han
några år senare förfinade i ett arbete tillsammans med sin blivande hustru, Irma Rhyming. Det
så kallade Åstrandtestet blev ett av de mest använda fysiologiska testerna världen över för att
mäta syreupptagningsförmåga. Med Textbook of Work Physiology, första gången utgiven

1970, befäste P-O sin position som arbetsfysiologins nestor. Samma år efterträdde P-O den
fysiologiska institutionens grundare Erik Hohwü Christensen på professuren i
kroppsövningarnas fysiologi, en position som han pensionerades från 1989.
P-O blev en världsauktoritet inom forskningen, men han var även en mycket uppskattad
föreläsare. Istället för att rita och berätta på svarta (senare vita) tavlan, använde han gärna en
teknik där han satt bredvid over head-apparaten och ritade på over head-ark (vid åtminstone
ett tillfälle glömde han bort att lägga ett ark på apparaten …). Hans framgång som föreläsare
hängde samman med en stor portion humor. Efter P-O:s föreläsningar var man måhända ”still
confused, but on a higher level”. P-O var även en hängiven folkbildare. Med skrifterna
Kondition och hälsa och Bättre kondition bidrog han till att öka medvetenheten om
konditionens betydelse för hälsa bland befolkningen.
Pensioneringen innebar inte att P-O vilade på sina lagrar. Tvärtom fortsatte han oförtrutet sin
forskar- och lärargärning. Han sågs dagligen på GIH, där han in i det sista hade kvar sitt
arbetsrum i den så kallade ”tegelhögen” (den gamla fysiologiska institutionen). Så sent som
den 18 december förra året deltog han vid examensmiddagen för de ”nybakade” lärarna i
idrott och hälsa. Han höll då även sitt traditionsenliga tal till studenterna. Två veckor senare
avled P-O Åstrand, vid 92 års ålder, stillsamt i sömnen i sitt hem i Täby.
En minnesstund hölls för P-O på GIH i Stockholm den 29 januari. Många talade om hans
stora engagemang för idrott och fysisk aktivitet, om hans humor och kvicktänkta hyss, om
hans stora passion för musik. Han hade för vana att istället för Hejdå säga Hejnu. Det är
många som träffat P-O eller som har läst hans banbrytande skrifter som sällar sig till skaran
av beundrare och säger Hejnu P-O.

Ann-Christin Sollerhed, Universitetslektor, Högskolan Kristianstad
Håkan Larsson, Professor, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholm

Välkommen som SVEBI-medlem!
Hej!
Nu är det åter dags att betala in medlemsavgiften till SVEBI – Svensk Förening för Beteendeoch samhällsvetenskaplig Idrottsforskning - för verksamhetsåret 2014 - 2015. Den är
fortfarande låg – 50 kronor för studerande/pensionärer, 150 kronor för övriga samt 300 kronor
för bibliotek/organisationer. Vårt plusgirokonto är 25 18 21 – 5. Om Du betalar via internet
alternativt manuellt vill jag att Du meddelar namn, adress, e-postadress.
Välkommen att stödja svensk idrottsforskning – bli medlem i SVEBI!

Anders Östnäs
Kassör i SVEBI /redaktör för Idrottsforskaren
e-post: anders.svebi@gmail.com /tel.nr 046-141045

