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1. Introduktion 

Riksidrottsförbundet (2009) har i ”Idrotten vill” tagit fram ett styrdokument för hur idrotten skall 

bedrivas i Sverige. I riktlinjerna kring barnidrott nämns exempelvis att idrottsföreningarna idag 

efter skola och hem är en av de viktigaste miljöerna vad gäller fostran och utveckling för barnen. 

Vidare nämns att de värderingar och attityder som finns ute i idrottsföreningarna påverkar 

barnens utveckling och att föreningarna därmed ska sträva efter att barnen ska få ”goda vanor”. 

Att idrotten idag ses som en viktig del i barnens fostran och utveckling sätter krav på de ideella 

ledare och tränare som finns i de olika föreningarna.   

 

Inger Eliasson (2009) tar i sin avhandling ”I skilda idrottsvärldar – barn, ledare och föräldrar i 

flick- och pojkfotboll” som en del av studien upp huruvida ledare och barn i ett tjej- och pojklag 

talar om vad som är kvinnligt och manligt. Det som är tydligt är att så väl barnen som ledarna har 

klara åsikter om att tjejer exempelvis är mer socialt inriktade än pojkar och att pojkar är mer 

prestationsinriktade. Vidare diskuteras integrering av tjejer och killar och möjligheterna till att 

blanda könen till ett lag. Ledarna hävdar att det skulle bli svårt då uppdelningen av könen inom 

fotbollen är djupt rotad i historien och att verksamheten återspeglas av samhället och dess normer 

vilka gör en åtskillnad mellan könen på många arenor. 

 

Ledarnas position inom idrotten beskrivs väl i detta citat:   

 

   ”Att vara frivillig ledare inom barn- och ungdomsidrotten innebär även att vara pedagog, 

oavsett tidigare utbildning och bakgrund. Genom att vara ledare i ett institutionaliserat 

sammanhang med mål och riktlinjer tar ledaren på sig rollen som pedagog. Mötena med 

barnen har intentioner, som sträcker sig över en längre tidsperiod. Att vara pedagog utan 

intentioner är inte möjligt, intentionen att någon annan ska lära sig något blir därför ett 

nödvändigt villkor för att en handling ska vara en undervisningshandling. Undervisning och 

fostran är i grunden en intentionell aktivitet. I mötet med barnen är ledaren alltså en 

pedagog i en didaktisk process”(Hertting, 2007, s. 14.). 

 

Det finns således en tydlig bild av att den frivillige ledaren inte enbart tar på sig rollen att lära 

sina adepter de idrottsliga färdigheterna. I sin uppgift krävs även att ledaren har drivkraft att som 

pedagog undervisa barnen kring vad god fostran innefattar. Didaktik som begrepp innefattar hur 

undervisning går till i praktiken (www.ne.se). Ledaren blir i citatet därmed en individ som blir en 

del av en process i en arena där barn och ungdomar ska lära sig saker.  
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Utifrån ovan nämnda resonemang finns en tydlig uppfattning om att idrotten är en arena där barn 

och ungdomar inte enbart lär sig det idrottsliga utan en arena där värderingar samt normer även 

återspeglas. Mats Börjesson och Eva Palmblad (2007) hävdar att det vi kallar egenskaper och 

tillhörighet är språkligt burna samt är formade genom handling. Detta innebär att lärande om hur 

saker och ting är och hur individer förhåller sig till dessa måste förstås utifrån ramar som 

samhället sätter upp. Detta innebär mer specifikt att en individs redogörelser för en sak måste 

sättas i kontrast till den rådande uppfattningen om vad som får ses som sant i samhället, dessa 

ramar brukar beskrivas som diskurser.  

 

I idrotten kan dessa diskurser bland annat sägas bestå utav en uppfattning att idrotten ger barnen 

en fostran i form av goda värderingar. Samtidigt finns en jämställdhetside som inom idrotten 

syftar till att tillgodose alla individers rätt för samma möjligheter, skyldigheter och inflytande på 

den svenska idrottsarenan (Riksidrottsförbundets jämställdhetsplan, 2005).  Kritik mot detta 

jämställdhetsarbete finns dock. Anne-Marie Bergström (2008) presenterar i en debattartikel för 

JämO (Jämställdhetsombudsmannen) i Dagens nyheter att 16 av 18 förbund saknar en policy och 

beredskapsplan mot sexuella trakasserier och könsdiskriminering. Jämställdhetslagen paragraf 1 

beskriver jämställdhet som följer:  

 

”Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt ifråga om arbete, 

anställnings- och andra arbetsvillkor samt 

utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arb0etslivet)” (www.riksdagen.se) 

 

Kutte Jönsson (2008) menar att det inte är förvånande att idrotten och Riksidrottsförbundet brister 

i sina jämställdhetsplaner. Den största problematiken menar han ligger i att idrotten grundar sig 

på idén om att kvinnor och män ska hållas åtskiljda i sitt idrottsutövande. Arbetet med 

jämställdhet inom idrotten blir således att förbättra kvinnornas engagemang i sitt idrottande då 

mannen ses som norm inom verksamheten, vilket gör att idrotten idag är en fostrare av genus i 

större utsträckning än övriga arenor i samhället. Genus som begrepp kan beskrivas utifrån att vi 

som människor bildar vår uppfattning om manligt och kvinnligt utifrån de mönster och ramar 

som samhället har målat upp. Med detta menas att vi formas utifrån de grupper och arenor som vi 

praktiserar i. De sociala relationerna har en central roll för hur vi kommer att uppfatta och ta 
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ställning till det som vi kallar manligt och kvinnligt (Connell, 2003).  Kutte Jönsson (2008) 

belyser en sådan social konstruktion när han hävdar att orsaken till att idrotten delas upp i 

damidrott och herridrott är vedertagen på premisserna om biologisk fakta kring kvinnors och 

mäns förutsättningar. En sådan biologisk förklaring syns även i exempelvis ledarnas utsagor om 

att pojkar är mer prestationsinriktade än flickor (Eliasson, 2009) . Jämställd idrott kan således 

aldrig uppnås helt så länge könen hålls åtskiljda utan för att detta ska ske krävs en radikal 

förändring som att exempelvis skapa en könsintegrerad idrott (Jönsson, 2008).              

 

Det är utifrån ovan nämnda diskurser som problemområdet har tagit form. Intresset är att försöka 

förstå vilka hinder och förutsättningar som finns för en utveckling mot en mer jämställd idrott. 

Studien kommer att belysa detta genom att ur ett ledarperspektiv diskutera kring könsintegrerad 

barnfotboll som innebär att tjejer och killar spelar fotboll tillsammans. Med intergering i denna 

form menar vi hur två skilda enheter förenas och hur dessa processer kan gå till väga 

(http://www.ne.se/lang/integration/212264).  

 

1.1.  Syfte 

Genomförandet av studien kommer att utgå från kvalitativa intervjuer med åtta tränare och ledare 

för så väl flick- samt pojklag i fotboll. Syftet är att belysa vilka av ledarnas uttryck som kan 

främja respektive missgynna utvecklingen mot en könsintegrerad barnfotboll. 

Problemformulering som formats utifrån ovan nämnt syfte är: 

 

 Hur kommer fotbollstränares uppfattningar om flickor och pojkars villkor i 

barnfotbollen till uttryck i deras tal om könsintegrerad barnfotbollspraktik? 

 

2. Teoretisk referensram 

Denna del består av teorier samt begrepp som anses viktiga att ha i åtanke för att förstå studien. 

Dessa teorier/begrepp är: Jämställdhet, Genussocialisation, Hegemoni samt Hegemonisk 

maskulinitet.  
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2.1. Jämställdhet 

 Jämställdhet som fenomen måste sättas i kontrast med begreppet jämlikhet som syftar till tanken 

att alla människor har lika värde, skyldigheter och rättigheter. Dessa skyldigheter har du på 

premissen att du är just människa. Dock så är det så att alla individer idag inte bemöts utifrån 

denna jämlikhetstanke vilket exempelvis kan bero på människans ålder, kön eller etniska 

bakgrund (Mark, 2007).  

 

Jämställdhet som begrepp syftar till att resonera kring jämlikhet i förhållande till kön och växte i 

Sverige fram år 1970 då en lagstiftning mot könsdiskriminerig fastslogs. Det politiska budskapet 

var att kvinnor och män skulle ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter i samhället. 

Den teoretiska utgångspunkten kring detta begrepp är att Sverige idag följer jämställdheten 

formellt via lagstiftningen vilket innebär att män och kvinnor står lika inför lagen. Denna 

efterlevs dock inte reellt i praktiken då kvinnor och män ofta inte har samma möjligheter att dela 

på exempelvis rättigheter och skyldigheter i samhället som den formella lagstiftningen försäkrar 

oss om (Mark, 2007).  

 

Vad är det då som kan sägas vara den vedertagna uppfattningen kring femininitet och 

maskulinitet? Det finns idag tre synsätt på hur kvinnligt och manligt kan uppfattas. Först och 

främst kan detta ses genom en förklaring att det beror på genetiska/biologiska faktorer, det andra 

förklaringssättet influeras av att sociala influenser påverkar uppfattningen av våra kroppar. Sista 

angreppssättet är en blandning av både biologiska- och sociala förklaringar (Connell, 1999). 

Utgångspunkten i detta arbete utgår från att sociala influenser är det som skapar vår uppfattning 

om kön.   

 

2.2. Genussocialisation 

 Connell (2003) tar upp och visar hur den samhällsvetenskapliga forskningen ser på begreppet 

genus. Där uppvisar de styrkan om att genus är en avspegling av de sociala relationer som 

individen eller gruppen agerar inom. Genus betraktas som en social konstruktion som beskriver 

hur vi beter oss och uppfattar saker på ett visst sätt och över en längre tid. Genus grundar sig inte 

i en biologisk mening där den endast beskrivs som kroppslig utan det är en social ordning som 

visar sig i de praktiker och aktiviteter som en människa huserar inom. Genus ses även som något 
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som är uppbyggt på idéer och samhällsvetenskapliga diskurser som finns i samhället. 

Uppfattningen om manligt och kvinnligt är således endast något som finns i våra tankar och inte i 

verkligheten. Denna uppfattning belyses även av De Beauvoir (2002) i citatet:  ”Man föds inte till 

kvinna, man blir det” (sid. 325). Hon menar att det inte är någon biologisk, ekonomisk eller 

psykisk faktor som avgör uppfattningen om kvinnan i samhället. Som grund till detta beskriver 

hon hur det endast är andra som kan påverka oss att inse vilka vi är. Om inte barnen skulle ha 

någon omgivning i sin uppväxt så skulle de inte kunna få de sexuella differentierat som samhället 

skapat, med andra ord så skulle inte barnet kunna få uppfattningen om vad som är kvinnligt och 

mannligt (ibid). Genus är således något som vi socialiseras in i. För att få en förståelse kring hur 

genus socialiseras kommer begreppen hegemoni samt hegemonisk maskulinitet att belysas.  

 

2.3. Hegemoni 

Med hegemoni menas hur de dominanta sociala klassindelningarna dominerar över en social 

underklass och hur detta styre upprätthålls. Den dominanta sociala gruppen försöker också att få 

detta fenomen att ses som självklart och något som ska bistås. (Gramsci, 1988).  

 

2.4. Hegemonisk maskulinitet 

För att koppla tillbaka till genus så ska vi prata om hegemonisk maskulinitet som kan beskrivas 

som en maktposition som är uppkommen av att något ses som starkare. Inom samhället i stort är 

det idag det manliga och maskulina som i hög grad intar denna maktposition. Detta innebär inte 

enbart att det är män som trycker ner kvinnor och får dessa att känna sig underlägsna utan det kan 

också vara män som är överlägsna män (T.ex. beskrivs homosexualitet ibland som något 

feminint) detta gör att det är vissa egenskaper som gör att vissa anses som de starkare och då mer 

maktbenägna även inom gruppen män (Connell, 1999). Den hegemoniska maskuliniteten bygger 

på en allmän accepterad strategi men likt genusbegreppet kan de hegemoniska villkoren ändras 

om nya grupper utmanar dessa (ibid). Hegemoni och hegemonisk maskulinitet kan kopplas väl 

till studiens problemområde då det finns en övertygelse om att det maskulina är eftersträvansvärt 

för såväl flickor, pojkar, män och kvinnor inom idrotten. 

 

 

 



6 

 

3. Tidigare Forskning 

Genomgången av tidigare forskning grundar sig dels i hur genus och idrott kan förstås samt vilka 

politiska beslut som finns rörande jämställdhets- och genusfrågor inom idrotten. Inledningsvis 

kommer även en historisk genomgång rörande manligt och kvinnligt inom idrotten att tas upp för 

att få en bakgrund till varför det ser ut som det gör idag. Förhoppningen är att på detta sätt få en 

förståelse kring hur ledarnas utsagor om könsintegrerad idrott kan förstås i kontrast till den arena 

de huserar inom.    

 

3.1. Idrottens historia i Sverige 

Karin Redelius (2002) redogör för idrottens utveckling till att ses som en fostrande arena. De 

centrala delarna till att denna uppfattning finns startade år 1960 i form av att staten började ge 

föreningar bidrag till att bedriva barn- och ungdomsidrott. Även idrottens nytta i form av att 

exempelvis ge bättre fysisk förmåga, god karaktär, god hälsa samt en ökad samarbetsförmåga var 

alla aspekter som organisationer började förespråka att idrotten gav. Under 1900-talet försköts 

även synen på fostran från att enbart vara en familjeangelägenhet till ett samhällets ansvar, ett 

samhälle i ständig förändring gjorde att familjen inte ansågs räcka till som ensam fostrare av 

barnen. Idrotten uppfattades som en arena där sunda värderingar fanns vilket gav den en central 

roll som samhällsfostrare till att fostra barnen moraliskt och etiskt. 

 

3.2. Kvinnligt och manligt inom idrotten 

För att förstå sig på varför barnidrotten ser ut som den gör idag är en annan central aspekt hur 

kvinnligt och manligt konstruerats i idrotten under historiens gång. Detta redogörs av Håkan 

Larsson (2001) som beskriver hur idrotten utvecklats ur ett historiskt jämställdhetsperspektiv. I 

dag beskrivs idrotten som ett fält för individers frihet och denna frihet ska styras utifrån 

människans grundläggande natur, behov och intressen. Människan anses kunna agera autonomt 

och fatta förnuftsmässiga beslut. Håkan Larsson menar dock på att människan så kallade förmåga 

och handlingsutrymme till att tänka fritt måste ses ur ett historiskt perspektiv och att individer 

inte helt självständigt kan fatta egna beslut. Människan är således ingen oberoende varelse utan 

påverkas utav i vilken diskurs hon levt/lever i.  

 

I början av 1900-talet beskrevs mannen som könsneutral inom idrotten medan kvinnans kön och 
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fysiologiska förutsättningar uppfattades som en nackdel till att vara idrottsligt aktiv. Kvinnor 

skulle inte idrotta då detta riskerade att förmanliga hennes kropp. Denna aspekt gjorde att 

organisationer som Riksidrottsförbundet inte intresserade sig för kvinnors integrering till idrotten. 

Under 1950, 60 och 70-talet kom dock pendeln att allt mer överge de ”naturliga förklaringar” 

som grund för skillnader mellan könen. Idrotten som hälsofrämjande och fostrande av ungdomar 

började rota sig. Detta gjorde att det blev viktigt att integrera fler grupper till verksamheten. 

Kvinnor var således en grupp som började att gynnas i och med samhällets nya uppfattning. Ett 

ökat bidrag från staten gjorde det även svårare att exkludera kvinnor från idrotten. Detta ledde till 

att fler kvinnor valde idrotten som alternativ till fritidsysselsättning och i sin tur att en diskussion 

om en jämställd idrott under 1950-talet började ta form. För att uppnå en jämställd idrott menade 

man att en förändring av kvinnors attityd behövde genomföras för att på så sätt locka fler till 

verksamheten. Kvinnor ansågs ”kunna men inte vilja” idrotta.  

 

I slutet av 60-talet och under 1970-talet ändrades uppfattningen då kvinnors deltagande ökade 

markant vilket utvecklade tanken kring en jämställd idrott. År 1976 fick Riksidrottsförbundet för 

första gången öronmärkta pengar till att stimulera kvinnoidrotten, vilket år 1977 ledde till en 

första handlingsplan för kvinnoidrotten i ”Idrott tillsammans – på samma villkor för kvinnor, 

män, flickor och pojkar. I rapporten framkom att det viktigaste var att förflytta den kvinnliga 

könsrollen närmare den manliga. Intresset från kvinnornas sida blev svalt. Den likhetsdiskurs 

som ovan nämnts förstärkte egentligen bara den manliga normen då kvinnors attityder skulle 

förändras till de manliga.  

 

År 1989 antogs en handlingsplan som kan sägas ligga till grund för hur arbetet med jämställd 

idrott ser ut idag. Det var återigen Riksidrottsförbundet som stod för detta dokument. I ”idrottens 

jämställdhetsplan” fastlogs bland annat att 1977 års handlingsplan fallerade i synen på att det var 

kvinnorna som skulle förändras i förmån för idrotten. Istället menade man att idrotten som 

verksamhet skulle ses över och förändras till att anpassa sig till kvinnorna.  
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3.3. Kvinnligt och manligt inom fotbollen 

 I fotbollen märks den historiska utvecklingen kring kvinnligt och manligt främst genom att det så 

sent som år 1970 framtogs ett dokument: ”Fotboll 70”. Trots att damfotbollen likt annan 

damidrott var på frammarsch i Sverige så nämns damfotbollen inte alls i utredningen utan den 

behandlade enbart herrfotbollen (Hjelm, 2009). År 1971 fick damfotbollen dock gehör från Svff 

(Svenska fotbollförbundet) och Riksidrottsförbundet när många distrikt fick godkännande att 

genomföra distriktsturneringar för damer. År 1973 arrangerades det första svenska mästerskapet 

för damer efter att Svff beslutat för hur damfotbollen skulle organiseras. Trots att utvecklingen 

gick framåt fanns dock påtagliga skillnader mellan herrfotboll och damfotboll bland annat genom 

att man antydde att kvinnor sätter det sociala motivet först medan män är mer prestationsinriktade 

i sitt fotbollspelande (ibid). 

       

3.4. Politiska beslut 

För att få en förståelse till hur genus konstrueras inom svensk idrott kommer detta avsnitt att 

behandla hur olika politiska beslut i form av stadgar och riktlinjer som framtagits av dels Svenska 

fotbollförbundet samt Riksidrottsförbundet att belysas. Innan detta kommer en genomgång av 

statens förhållande till den svenska idrottsrörelsen att ges, detta för att få en förståelse av 

samhällets intresse gentemot idrotten.  

 

Den svenska idrottsrörelsen har i och med att de får ett statligt stöd en viss press på sig att kunna 

förmedla de statliga förväntningarna ut till alla de ideella arbetskrafterna som finns inom 

idrottsrörelsen. Detta kan komma att ses som något självklart för staten i och med den stora 

summa bidrag som de sponsrar med. Statens intresse i första hand är att idrotten ska agera i 

”statens tjänst” och förmedla ansvarstagande och samhällsnytta till den ideella sektorn (SOU 

2008:59). Denna förväntning grundar sig i en tanke kring föreningsfostran och tävlingsfostran. 

Föreningsfostran är det som de ideella föreningarna lär barnen i hur de ska agera som goda 

samhällsmedborgare samt att lära sig att alla ska få vara med och utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. Tävlingsfostran däremot skiljer sig på så sätt att föreningen lär ungdomarna hur 

tävlingar går till samt hur de ska kunna ta med och motgångar på rätt sätt. Genom att exempelvis 

uppvisa rätt attityder mot sina egna spelare och motspelare. Föreningsfostran kommer således 

från samhället och tävlingsfostran från idrotten själv (ibid).  
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3.5. Riksidrottsförbundet 

I idrottens jämställdhetsplan (2005) framtagen av Riksidrottsförbundet diskuteras som namnet 

åsyftar hur idrotten som arena ska arbeta med jämställdhetsfrågor och varför detta är viktigt. En 

jämställd idrott förklaras som att ” flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter och ska dela inflytande och ansvar inom idrotten” 

(Riksidrottsförbundet, 2005, s.4). Det är dock av vikt att förstå att begreppet jämställdhet inte i 

studien ses som synonymt till jämställd även om det finns likheter, det som skiljer är att 

jämställdhet: ”anger målen och rör relationen mellan män och kvinnor”(Riksidrottsförbundet, 

2005, s.4). Vidare fungerar dokumentet som stöd och uppmuntran till de olika 

Specialidrottsförbunden (exempelvis Svenska fotbollförbundet) att utveckla planer för att arbeta 

med dessa frågor. Detta ska göras genom att kvinnors och mäns idrottande prioriteras och 

värderas på ett likvärdigt sätt och att resurserna fördelas rättvist. Vidare menas att det är av vikt 

att idrotten som verksamhet ska värna om att skapa en trygg social gemenskap. Detta innebär att 

träning och tävling ska anpassas till pojkar, flickors, män och kvinnors behov och möjligheter. 

Det anses viktigt att aktiva deltagare har ledare som är utbildade kring frågor om jämställdhet. 

Utformningen av denna utbildning ska genomföras av de olika specialidrottsförbunden utifrån de 

stöd som finns från bland annat Riksidrottsförbunden. Att mannen ses som norm inom idrotten 

uppfattas även som begränsande då både män och kvinnor får underordna sig denna värdering, 

vilket framförallt gör att många kvinnor utestängs. I dokumentet diskuteras även den tvåfald 

d.v.s. de könsroller som vi formas in i. Ett jämställt arbete syftar inte till att arbeta med biologiska 

skillnader utan att arbeta mot de sociala konstruktioner som vidmakthåller könsmaktsordningen.  

 

3.6. Svenska fotbollförbundet (SvFF) 

Som nämnt ovan fungerar Riksidrottsförbundets jämställdhetsplan som stöd och uppmuntran till 

att Specialidrottsförbunden ska utarbeta egna dokument för detta arbete. I fotbollens 

jämställdhetsplan (2009) beskrivs fotbollens arbete kring jämställdhet genom att bland annat ta 

upp att kvinnlig och manlig fotbollsutövning ska värderas samt prioriteras på ett likvärdigt sätt. 

En annan central aspekt är att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar 

tas till vara och får påverka fotbollens utveckling. Målet är även att det år 2011 ska vara 40% 

aktiva flickor i åldern 6-12 år som spelar fotboll. För att uppnå detta genomförs arbete som syftar 

till att förbättra träningar, tävlingar, att få fram förebilder samt att förhöja synen på dam- och 
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flickfotboll.  

 

En av de verksamhetsidéer som Svenska fotbollförbundet har är att idrotten ska vara tillgänglig 

för alla och aktivt bidra till samhällsnyttiga värderingar, samt till att alla som fostras och utbildas 

inom fotbollen ska bli goda samhällsmedborgare.  En av dessa värderingar kan kopplas tillbaka 

mot tanken kring jämställdhetsarbetet och beskrivs som följer ” Vi skall visa öppenhet och 

respekt för människors lika värde samt motverka rasism och all annan diskriminering och alla 

våra medlemsföreningar ska behandlas lika”(Svenska fotbollförbundet, 2009, s. 2). Samtidigt 

finns det i fotbollsförbundets tävlingsbestämmelser skrivet att kvinnor får delta i herrlag, män får 

dock inte delta i damlag (Svenska fotbollförbundet, 2009). Detta är intressant för samtidigt som 

det finns en tanke om att kvinnligt och manligt idrottsutövande ska värderas och prioriteras lika 

finns en tydlig uppfattning om att kvinnor och män ska delas upp i stor utsträckning. En bild av 

manlig och kvinnlig idrott som olika syns även i exempelvis beskrivningen av Allsvenskan i 

fotboll (högsta serien på seniornivå i Sverige). För herrar kallas denna serie för bara Allsvenskan 

medan det för kvinnor kallas för ”Damallsvenskan” (Svenska fotbollförbundet, 2009).  Detta 

tyder på att mannen som normerande och eftersträvansvärd i allra högsta grad lever kvar inom 

fotbollen som verksamhet även på organisationsnivå. 

 

3.6.1. Handslaget 

SvFF har i ett samarbete med Riksidrottsförbundets satsning ”Handslaget” åren 2000-2003 

deltagit i ett projekt kallat ”tjejsatsningen”. Projektet gick ut på att inom en treårs period kunna 

skapa bättre förutsättningar för flick- och damfotboll (Olofsson, 2006). Det som förbundet ville 

uppnå med detta projekt var: 

 

”Att stärka och utveckla flickfotbollen genom att fortsatt prioritera flicksatsningen 

inom ramen för handslaget. Exempel på detta kan vara flexiblare tävlingssystem 

och anpassade ledarutbildningar som syftar till att lära sig mer om flickors 

förutsättningar och livsvillkor för att spela fotboll längre (SvFF, 2004. s.7) 

 

Efter projektets slut ansågs det ha slagit väl ut då fler flickor valt fotbollen och framförallt stannat 

inom fotbollen (ibid). Olofsson (2006) tar dock upp en kritik och menar att en problematik finns i 
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begrepp som ”flickors förutsättningar” samt ”anpassade ledarutbildningar” då dessa kan tolkas 

som att flickor är annorlunda i förhållande till den normala fotbollsspelaren d.v.s. mannen. Detta 

blir således något som snarare hindrar arbetet mot jämställdhet i och med att det gör att flickor 

och pojkar alltid exempelvis kommer ses som damfotbollsspelare eller herrfotbollsspelare inte 

som fotbollsspelare, vilket förstärker förutsättningarna att värdera spelare olika baserade på kön 

(ibid).  

 

3.7. Genuskonstruktioner inom idrotten 

Nathalie Koivula (2001) diskuterar i en studie vad som förknippas som manligt och kvinnligt 

inom idrotten. I resultatet framkom att beroende på om idrotterna kategoriserades som antingen 

könsneutrala, feminina eller maskulina så beskrev respondenterna i studien exempelvis 

egenskaperna till dessa idrotter som olika. Estetik förknippades exempelvis med feminina 

sportkategorier och inte alls mycket med maskulina. Idrotter med inslag våldsamhet eller som 

uppfattades som riskfyllda förknippades dock med maskulinitet i mycket större utsträckning än 

könsneutrala och feminina sporter i förhållande till dessa attribut. Om en idrott ansågs kräva 

avancerade färdigheter och precision var dessa attribut som dock förknippades med feminina 

idrotter. Dessa attribut kopplades lika oberoende av vilket kön respondenterna hade. Vissa 

upplevelser beskrevs dock olika beroende på om deltagarna var kvinnor eller män. Kvinnorna i 

studien beskrev exempelvis feminina sportkategorier som mer spännande än könsneutrala och 

maskulina idrotter medan männen upplevde motsatsen. 

 

3.8. Förebilder 

Uppfattningar och beskrivningar av idrotter som maskulina påverkar deltagandet och 

inställningen hos exempelvis kvinnor till tron att de kan lyckas inom idrotten. Med ishockey som 

exempel som oftast klassas som en manlig idrott på grund av dess inslag av aggressivitet, tuffhet 

och våld redogör författarna att kvinnor redan där tappar tron på sin förmåga att kunna utföra 

vissa färdigheter, och att de därav inte utvecklar vissa egenskaper som är viktiga inom denna 

sport. Dock så finns det färdigheter inom denna idrott så som exempelvis slagskott som enbart 

förknippas med teknik och denna teknik anammas ofta av kvinnor som något de klarar av. Så 

beroende på vilka egenskaper som förknippas som manliga attribut respektive kvinnliga påverkar 

deltagarna till att utveckla vissa egenskaper medans andra kommer i skymundan (Belcher, Lee, 
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Solmon, & Harrison, 2003).  

 

3.9. Läromedel 

Kvinnor och män beskrivs även ofta som olika i kurser och framförallt läromedel som produceras 

i samband med ledarutbildningar i Sverige. Karin Grahn (2008) belyser denna problematik och 

menar att läromedlen i bilder och texter många gånger beskriver idrottare av termer kön, vilket 

skapar kollektiva förställningar om kvinnor och män. Dessa föreställningar skapar normer och 

värderingar som återskapas i den praktiska idrottssituationen. Förställningarna grundar sig i de 

tävlings- och regelföreskrifter vilka delar upp individer i klasser utifrån exempelvis 

funktionshinder, kön och ålder. För att förstå detta måste genusordningen sättas i kontrast till det 

jämställdhetsarbete som pågått och pågår inom svensk idrott. En central aspekt i detta är att 

arbetet utgått från att få en kunskap om kvinnor och det kvinnliga. Det finns en tydlig bild i 

beskrivningarna av kvinnor som mer könsspecifika medan männen beskrivs som mer generella. 

Detta innebär att det inom vissa idrotter finns en uppfattning om att det krävs beskrivningar av 

kvinnor, när detta inte anses behövas beskrivs idrotten mer generellt utifrån termer om mannen 

vilket då även inkluderar kvinnor. Dessa beskrivningar skapar således en bild av pojkar och män 

som i första hand idrottare medan kvinnor konstrueras som kvinnliga idrottare. I 

utbildningsmaterial om att träna pojkar och flickor förstärks ovan nämnda beskrivningar. Lars-

Magnus Engström (2001) menar förvisso att flickor och pojkars fysiska skillnader inte skiljer sig 

nämnvärt förrän vid 12 års ålder (då puberteten gör sig gällande) och att de därav kan tränas 

likvärdigt. Tjejer och killar beskrivs dock ha olika erfarenhet av idrott vilket gör att de kan skilja 

sig åt prestationsmässigt (ibid). Tjejer sägs även vara mer intresserade av rörelseträning än pojkar 

där de ofta överträffar killar i dans och gymnastik medan killar lägger ner mer tid i bollsporter. 

Samtidigt belyses att könsroller begränsar både kvinnor och män och att det är ytterst orättvist att 

bara ha mannen som mall i en tvåkönad värld (Fagrell, 2001).  

 

3.10. Könsintegrerad idrott 

Claudio Marcello Tamburrini (1999) menar att det finns en problematik kring att kvinnor oavsett 

prestationsförmåga inte får delta i tävlingar mot män. Som argument varför idrotten är så 

könssegregerad finns exempelvis en idé om att kvinnor skulle utsättas för stora hälsorisker om de 

tävlade mot männen. Tamburrini förkastar denna förklaring men menar istället att det finns en 
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annan intressant aspekt till att upprätthålla könssegregerad idrott. Denna aspekt hämtas från 

feminismen som menar att ett slopande av könssegregerad idrott till förmån för en könsintegrerad 

sådan förvisso skulle möjliggöra för de bästa kvinnorna att utmana männen. Dock så skulle detta 

göra att de kvinnor som valde att vara kvar inom ”kvinnoidrotten” skulle bli än mer segregerade. 

Ett steg mot en mer jämställd och könsintegrerad idrott är istället att skapa blandtävlingar inom 

barnidrotten då de mest fysiska skillnaderna könen emellan inte sker förrän i högstadieåldern. Ett 

sådant tillvägagångssätt skulle öka chansen till att en likhet mellan män och kvinnor kvarstår 

även i vuxen ålder (ibid).   

   

4. Metod 

Karin Widerberg (2002) menar att kvalitativ forskning klargör ett fenomens karaktär eller 

egenskaperna inom ett visst område. Då studiens syfte är att belysa hur barnfotbollstränare tänker 

kring könsintegrerade barnfotbollslag anser vi att en kvalitativ forskningsansats är att föredra. Det 

finns en mängd olika metodval inom kvalitativa forskningsansatser så som observationer, bild- 

och textanalyser och olika intervjumetoder (ibid). Eftersom studien syftar till att få en redogörelse 

kring hur tränarna förklarar och tänker om fenomenet könsintegrerade barnfotbollslag föll valet 

snabbt till att utföra intervjuer med målgruppen, vi är således intresserade av hur ledarna 

reflekterar och resonerar kring problemområdet och inte hur de agerar. För att försöka få reda på 

hur individer reflekterar och resonerar är intervjumetoden den bästa (ibid).  I denna studie har en 

kritisk diskursanalys valts som metod för att förstå problemområdet. Utifrån detta perspektiv 

bidrar diskursiva praktiker till att skapa och reproducera maktförhållanden som gör det ojämlikt 

mellan sociala grupper så som exempelvis mellan kvinnor och män. Forskningsfokus blir således 

att försöka förstå hur diskursiva praktiker konstruerar världsbilder, sociala subjekt/relationer samt 

olika maktrelationer och hur dessa praktiker spelar en roll som konstruktör i främjandet av 

bestämda sociala gruppers intressen (Winther-Jorgensen & Phillips, 2000). Språket är ett exempel 

på en sådan social praktik och innebär således att utsagor från individer bör sättas i kontrast till 

dessa faktorer. Respondenterna i studiens sätt att handla och agera förstås genom denna metod 

utifrån att de influeras av varandra samt den värld de lever i (Fairclough, 1992) . Dessa faktorer 

fungerar som representationer och påverkar handlingsutrymmet för individer i samhället (ibid). 
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4.1. Urval 

Eftersom problemområdet är avsett att behandla ledare inom barnfotbollen avgränsades urvalet 

till att lokalisera en grupp tränare inom denna verksamhet. Enligt Riksidrottsförbundets (2009) 

styrdokument ”Idrotten vill” om svensk idrott sträcker sig barnidrotten fram till 12 års ålder. 

Utifrån detta gjordes ännu en avgränsning till att ledarna skulle ha hand om barn i åldrarna 8-12 

år. För att hitta denna grupp togs en kontakt med ett Fotbollsförbund i södra Sverige där en lista 

med aktiva tränare inom i olika föreningar erhölls. Målgruppen som slutligen lokaliserades 

kontaktades genom telefonsamtal samt e-post utskick med information om vad studien innefattar. 

Den slutgiltiga målgruppen består av totalt åtta ledare. Fyra av tränarna är verksamma inom 

åldersgruppen åtta år, två av dessa för vardera flicklag samt resterande två för varsitt pojklag. De 

sista fyra ledarna är aktiva för barn i åldern 11 år, där två är tränare för olika flicklag och två för 

olika pojklag. Anledningen till valet att dela upp målgruppen i pojk- respektive flicklag samt i 

olika åldrar är för att se om en eventuell skillnad finns i utsagorna från respektive respondent. 

 

Studien är av fallstudiekaraktär vilket innebär att målgruppen som undersöks är en mindre 

avgränsad grupp i samhället, detta gör att en generalisering av resultatet gentemot andra liknande 

grupper ej kan göras (Patel & Davidson, 2003). Detta anses dock inte som en svaghet då syftet 

med studien inte är att applicera resultaten mot andra grupper utan att få fram respondenternas 

specifika resonemang kring problemområdet.  

 

4.2. Instrument 

En intervjuguide är ett manus som beroende på hur det strukturerats ger utrymme för egna 

tolkningar eller ej. Det val av intervjuguide som gjorts i studien är av halvstrukturerad typ. Detta 

innebär att frågor som ställs syftar till att ta upp övergripande teman som finns runt 

problemområdet samtidigt som den är öppen för andra utsagor som kan dyka upp under samtalets 

gång. Relevansen med denna teknik i förhållande till den problemformulering som studien söker 

svar på är hög då det är ledarnas uppfattningar kring problemområdet som är i fokus att belysa. 

Valet av att utföra en halvstrukturerad intervju är dels för att kunna inhämta information om olika 

teman som finns rörande studien” i form av tidigare forskning, för att på så sätt kunna utforma 

frågor som grund för intervjun. Samtidigt är det av vikt att inte enbart förhålla sig till nedskrivna 

frågor då syftet med studien är att få fram ledarnas egna åsikter. Ett sådant angreppssätt kan sägas 
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likna en tratteknik vilket innebär att ställa frågor runt problemområdet för att under samtalets 

gång närma sig det som studien vill belysa (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

4.3. Datainsamling 

Genomförandet av datainsamlingen utfördes på olika platser bestämda utav ledarna i studien. 

Valet att göra på detta sätt grundade sig i att vi var måna om att respondenterna skulle få välja en 

plats de kände sig trygga. Intervjuerna strukturerades som så att det var två intervjupersoner 

varav en stod för frågorna medan den andre förde anteckningar som togs upp i slutet av 

intervjutillfället. Allt material spelades in via en diktafon och respondenten blev väl informerad 

om upplägget och att denne när som helst kunde välja att avböja en fråga eller avbryta intervjun. 

Den totala tiden för de åtta intervjuerna blev cirka 4,5 timmar. På grund av tekniska problem föll 

dock en intervju bort vilket innebär att respondent antalet slutligen vart sju personer. Allt material 

har transkriberats ordagrant för att lättare få ett underlag till att hitta teman och mönster i 

deltagarnas utsagor. 

 

4.4. Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant från en diktafon. För att analysera materialet från 

intervjuerna genomfördes en process i tre steg. I steg strök författarna under materialet baserat på 

de olika ämnesområdena som intervjuguiden bestod av (se bilaga 1). Steg två i processen blev att 

ta ut återkommande svar som genomsyrade intervjuerna d.v.s. svar som var liknande varandra. 

Det tredje och sista steget var att utifrån innehållet i de återkommande svaren från respondenterna 

ta fram teman som sedan använts i resultatdelen. 

 

4.5. Etiska överväganden 

Innan intervjuerna genomförs med respondenterna är det av vikt att informera dessa vad studien 

handlar om (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta har som nämnt ovan skett med hjälp av 

telefonsamtal samt e-post utskick till deltagarna (se bilaga 2). De personuppgifter som vi har fått 

tagit del av kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att det enbart är författarna till 

studien samt handledare som kommer kunna ta del av uppgifterna (ibid). Denna etiska aspekt har 

tagits i beaktande då ett utlämnandet av personuppgifter i uppsatsen inte är relevant för de resultat 

som framkommer. De enda personuppgifterna som redovisas i studien är kön och ålder på 



16 

 

tränarna samt för vilken åldersgrupp/flick- eller pojklag de är verksamma inom. Respondenternas 

fria vilja är även det något som tagits i beaktande vilket innebär att deltagarna har möjligheten att 

när som helst avsluta intervjun eller inte svara på frågor som de exempelvis anser opassande 

(ibid).    

 

5. Resultat 

5.1. Bakgrund 

Till att börja med redovisas bakgrundinformation om respondenterna som anses relevant för att 

förstå studien. Deltagarna har fingerade namn och det är med dessa namn som deras utsagor 

kommer refereras till i texten. Respondenterna i studien är sju till antalet varav två är kvinnor och 

fem är män.  

 

Hugo. 

Hugo är 42 år gammal och har varit ledare i fyra år. I dagsläget tränar han flickor födda 

2001/2002 vilket innebär att tjejerna är mellan sju och åtta år gamla. Hugo har varit tränare i två 

olika föreningar men enbart inom fotboll. I det lag han är aktiv inom spelar även hans dotter. 

 

Kalle. 

Kalle är 40 år gammal och har varit ledare i cirka två år. I dagsläget tränar han flickor födda 

2000/2001 vilket innebar att tjejerna i laget är mellan åtta och nio år gamla. Kalle har inte tränat 

något annat lag vare sig inom fotbollen eller någon annan idrottsgren tidigare. I laget han är 

ansvarig för spelar även hans dotter. 

 

Alexander. 

Alexander är 38 år gammal och har varit ledare i fyra år. I dagsläget tränar han pojkar födda 2001 

vilket innebär att killarna är åtta år gamla. Alexander har inte varit tränare inom någon annan 

idrottsgren än fotboll, dock har han även varit ledare för ett tjejlag vid ett tidigare tillfälle. I laget 

han är ansvarig för spelar även hans son. 
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Peter. 

Peter är 46 år gammal och har varit ledare i 14 år. I dagsläget tränar han pojkar födda 2001 vilket 

innebär att killarna är åtta år gamla. Peter har tidigare varit ledare för både killar och tjejer men 

då främst på seniornivå. I laget han är ansvarig för spelar även hans son. 

 

Bengt. 

Bengt är 40 år gammal och har varit ledare i sex år. I dagsläget tränar han flickor födda 

1998/1999 vilket innebär att tjejerna är mellan 10 och 11 år gamla. Bengt har tidigare varit ledare 

för såväl ett herrlag på division två nivå samt för ett pojklag med spelare födda 1992 (16-17 år 

gamla). I laget han är ansvarig för spelar även hans två döttrar. 

 

Karin.   

Karin är 41 år gammal och har varit ledare i sex år. I dagsläget tränar hon pojkar födda 1998 

vilket innebär att killarna är 11 år gamla. Karin har tidigare varit hjälptränare samtidigt som hon 

spelade själv som yngre i ett damlag, då skötte hon framförallt det runt omkring och inte så 

mycket kring det fotbollspraktiska. Hon har även varit med i det lag hon är tränare för just nu 

ända sedan det startades upp när killarna var fem år. I laget hon är ansvarig för spelar även 

hennes son.  

 

Mikaela. 

Mikaela är 39 år gammal och har varit ledare i fem år. I dagsläget tränar hon flickor födda 

1997/1998 vilket innebär tjejerna är mellan 11 och 12 år gamla. Mikaela har själv startat upp det 

lag hon är ansvarig för när flickorna var sex år gamla, hon har även varit ledare inom gymnastik. 

I laget hon är ansvarig för spelar även hennes dotter. 

 

5.2. Tillvägagångssätt 

I sammanställningen av datormaterialet har tillvägagångssättet varit att omstrukturera det som 

transkriberats till att innefatta den struktur som intervjuguiden var upplagd efter. Anledningen till 

detta är att ett sådant sätt föranleder en liknande struktur att arbeta efter i sammanställningen. 

Fördelen blir således att ointressant information som inte har med studien att göra väljs bort 

lättare. Skulle dock något behövas kompletteras finns möjligheten att gå tillbaka till det som inte 
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tagits med då allt är transkriberat (Trost, 2005). Strukturen för sammanställningen av datan delas 

därav upp i begreppen: ledarskap/utbildning (tabell 1) samt könsintegrerad barnfotboll (tabell 2)  

vilka är hämtade utifrån intervjuguiden (se bilaga 1). I dessa begrepp har sedan olika teman 

baserade på återkommande svar från respondenterna framtagits. Denna uppdelning ligger till 

grund för strukturen av resultatdelen. I tabell 1 och 2 följer en tabell som visar hur de teman 

resultatdelen består av framtagits. 

 

Ledarskap/utbildning 
Intervjufrågor Nyckelord/återkommande fraser Tema 

6,7,8,9,10,11 Ärlighet, god förebild, kunskap att kunna fostra, 

kunskap att lära ut fotbollen, 

anpassningsförmåga. 

Viktiga ledaregenskaper 

17,23 Påverkan från föräldrar, intresse, ”bollen den 

enklaste leksaken”, sociala samvaron, 

vinnarinstinkt. 

Orsaker till att barnen börjar spela 

fotboll 

(tabell 1) 

 

5.3. Viktiga ledaregenskaper 

”Tydlighet vad gäller regler å hur dom beter sig i grupp om man säger så…är nog en viktig del 

vad det gäller själva ja kalla det fostringen eller vad man ska kalla det” (Alexander) 

 

Att ha en förmåga till att lära barnen ett ”korrekt” beteende och på så sätt fostra barnen beskrevs 

under intervjuerna av de flesta ledare som en av de viktigaste egenskaperna som de ansåg sig 

behöva i sin tränarroll. Dessa egenskaper beskrevs på ett liknande sätt oavsett som ledarna 

tränade ett flick- eller pojklag. 

 

"att man är rak.././..ärlighet och sen att man kör alla över samma linje, man särskiljer inte någon 

annan före någon annan” (Hugo) 

 

Ovan nämnt citat ringar in några av de färdigheter som ansågs viktiga för att kunna fostra barnen 

till ett önskvärt beteende. Mikaela belyser även vikten av att vara tydlig och konsekvent i sitt 

beteende gentemot barnen när hon säger: ” att försöka var tydlig å en god förebild tror jag att jag 

tänker.././.. så som jag är mot barnen så vill ju jag att dom är mot mig.././.. om jag står och 

skriker å beteer mig illa mot dom så kommer ju dom att göra det mot varandra också tror jag”.  
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Förutom rollen som fostrare av barnen var det även självklart för ledarna att de behövde kunna 

lära ut fotboll rent idrottsligt på ett bra sätt: ” det är ändå det man vill att dom ska tycka är roligt 

liksom” (Mikaela). Att se till att barnen tycker fotboll är roligt var centralt för de flesta ledarna. 

Förmågan att kunna variera träningarna uppfattades därav även vara viktigt: ”vi kör ju ganska 

växlande träning och sånt där…vi försöker köra in lite…inte bara boll…mycket lek å lite blandat 

bollövningar å styrka och snabbhet å smidighet” (Hugo). Nivåanpassad träning förespråkades 

även bland de flesta ledarna: ”man ska kunna anpassa träningarna efter deras förmåga måste jag 

säga” (Peter).  

 

Trots att ledarna hade liknande uppfattningar kring vilka egenskaper som var viktiga att ha som 

tränare oavsett om de tränade ett flick- eller pojklag så trodde många att vad man kunde lägga 

tyngdpunkten på varierade beroende på om laget som tränades var ett flick- eller pojklag:  ”Man 

hade nog kunnat vara lite mer tuffare mot killarna tror jag… ibland får man ju ha lite med 

silkesvantarna på eller vad man säger…man får ju ta lite så där…många e där kanske för 

kompisar…medan killar är det lite mer tuffare så att man kan även ta dom lite tuffare skulle jag 

kunna tro…medan tjejer kan vara lite mer att dom ska trivas…jaa dom kanske inte har det här 

jätte fotbollsintresset från början utan man måste ju få dom intresserade och tycka det är kul hela 

tiden å liksom pusha och för att få dom att fortsätta… jag menar killar är kanske inställd att det 

är å vinna å det finns inte riktigt hos tjejerna utan det är mer att det ska va kul å jaa” (Kalle). 

 

5.4. Orsaker till att barnen börjar med fotboll 

Nästan alla tränarna i studien var överens om att föräldrarna till barnen var med och påverkade 

till att de började med fotbollen: "jag tror att det är mycket påverkan från föräldrar det är 

faktiskt så fortfarande.././.. de har själva spelat fotboll som gör att det kan vara kul att ha sin 

dotter eller son som testar på det i alla fall (Hugo). Alexander menar även att fotbollen som lek 

har en central roll till varför barnen börjar med fotboll: ”Alltså bollen är ju det enklaste 

leksaken…den ger så himla mycket i koordination…uthållighet…du får så himla mycket med den 

på köpet…så det är väl den leken…barn leker mest innan dom ens kan börja spela fotboll”. 

 

Det fanns dock skillnader i ledarnas utsagor till varför barnen börjar spela fotboll beroende på om 

de var pojkar eller flickor. Flickornas orsaker till valet att börja med fotboll beskrevs i första hand 
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för att komma in i en gemenskap och på så sätt träffa kompisar, intresset för fotbollen beskrevs 

snarare som en faktor som kom i andra hand: ”det är ju mycket gemenskap… träffa andra… 

träffa kompisar sen har dom väl intresset för det också litegranna" (Kalle). Intressant är även att 

dessa uppfattningar var signifikanta för så väl ledare för flick- samt pojklag. Mikaela anser 

förvisso att orsakerna kan vara olika hos tjejer:  ”Det är nog olika… en del har nog ett intresse 

alltså ett fotbollsintresse kanske en förkunskap som gör att dom är bra på något då blir det ju 

roligare.././.. sen finns det ju några som är där mer för att kompisarna är där”. Lite senare i 

intervjun övergår hon dock mer till den uppfattning de andra tränarna har: ”tjejerna har mer den 

här sociala samvaron om vad mina vänner gör å har jag roligt har jag inte roligt medan killar 

gör det mer för att på nått sätt vinna och bli bättre” (Mikaela). 

 

Pojkarnas orsaker till valet att spela fotboll beskrivs snarare tvärtom d.v.s. att intresset för fotboll 

kommer i första hand, även här är förklaringarna desamma oavsett om ledarna är aktiva för flick- 

eller pojklag: ”jag tror det är fler killar som blir intresserade per automatik för fotboll än vad det 

är tjejer” (Peter). Alexander ger en förklaring varför det kan vara så när han säger:  ”Killarna 

spelar för att…dom flesta för det här med vinnarbiten å det finns väl där på ett annat sätt… leken 

är mer vinna mer kamp”. Kalle menar vidare att killarna på sin fritid utöver fotbollsträningarna 

engagerar sig mer i fotboll: ”det kanske e finns ett mer genuint fotbollsintresse bland killar för att 

dom ser på tv å spelar på raster och allt".    

 

5.5. Könsintegrerad barnfotboll 

I samtalen kring könsintegrerad barnfotboll uppkom en rad olika diskussioner om vilka positiva 

samt negativa faktorer en sådan sammanslagning kunde ge. Ledarna uttryckte även en viss 

skepsis mot att integrera pojkar och flickor tillsammans i ett fotbollslag. För att strukturera upp 

det som farmkom kommer informationen delas upp i olika ”underteman”, dessa är: 

Nivåindelning, Intresse, Stöd, Skillnader mellan könen, Lärande i ett könsintegrerat lag samt 

genetik kontra miljö. I tabell 2 nedan finns en beskrivning för hur dessa underteman har 

framtagits. 
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Könsintegrerad barnfotboll  
Intervjufrågor Nyckelord/återkommande fraser Tema 

26 Utvecklingsnivå, åldersuppdelning, kunskap, 

Nivåindelning en central aspekt för framiden.  

Nivåindelning 

27, 28   Stöd ett problem, ”killserier och tjejserier, 

”pratar inte så mycket om detta ämne med andra 

tränare”.  

Stöd 

25  Killar mer seriösa och taggade för själva 

fotbollen medan tjejer är där för den mer sociala 

biten, killar kommit längre i sitt 

fotbollsutövande. 

Skillnader mellan könen  

17,23 Olika mental nivå, killarna har den rätta 

mentaliteten, fysiken skiljer sig mycket, hur 

föräldrar formar sina barn,  

Genetik kontra miljö 

18,19,20 Tjejerna har mer att lära av killarna än tvärt om. 

Svårare att säga vad killar kan lära.   

Lärande i ett könsintegrerat lag.  

21,22,24 Intresse för könsintegrering men ej viktigt, kul 

att prova på men skeptisk till utfallet. 

Intresse 

(tabell 2) 

 

5.5.1.  Nivåindelning 

Något som framkom i studien var problematiken kring att det i Sverige idag är väldigt strikt 

uppdelat i exempelvis åldersklasser, där åttaåringar ska spela med åttaåringar och så vidare. I 

intervjuerna menade ledarna att denna indelning skulle vara problematisk i könsintegrerade lag. 

Förslaget för att ett könsintegrerat lag skulle fungera var istället att ”nivåindela” flickorna och 

pojkarna utifrån vilken kunskap det besitter rent idrottsligt: ”när jag gått dom här kurserna så 

har dom pratat om att i andra länder så har man mer att man delar in mer barn i hur långt man 

har kommit rent utvecklingsmässigt…så det e…är man åtta så behöver man inte spela med åtta 

åringar utan att en duktig åtta åring kanske kan spela med nio åringar o en lite sämre kanske kan 

spela med sju åringar.././.. så det hade kanske vart det att dom bästa tjejerna hade kanske spelat 

med killar och  några lite sämre tjejer hade kanske spelat med lite yngre killar då hade det 

kanske blivit lite mer jämnt… känns som att i Sverige har vi det rätt strikt så där att man kör sina 

åldergrupper och killar och  tjejer” (Kalle). I citatet ovan belyses en intressant aspekt som 

uppkom i många andra intervjuer också och det är att de bästa tjejerna kan säkerligen spela med 

killar i samma ålder. Dock så fanns även en uppfattning om att de sämre tjejerna kunde spela med 

de yngre killarna vilket gör att ledarna ansåg att yngre killar var lika bra som ”sämre” tjejer som 

är äldre.  
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Alexander menar även att en förändring med att nivåindela skulle krävas för att han skulle kunna 

tänka sig att träna ett könsintegrerat barnfotbollslag: ”Alltså det handlar inte om pojkar och 

flickor i sånt fall utan det handlar om nivån…så skulle jag absolut kunna träna ett pojk- och 

flicklag mixat som gick inom samma ram kunskapsmässigt eller utvecklingsmässigt om man 

säger så” (Alexander). Många ledare talade varmt om att nivåindela flickor och pojkar, många 

var dock överens om att detta bara gick till en viss ålder för efter denna ålder ansåg de flesta av 

ledarna att killarna drog ifrån: "jag tror att det är nånstans där åtta, nio tio då drar dom nog 

ifrån lite killarna… 10 års åldern kan man nog säga" (Hugo) 

   

Att nivåindelningen var viktigt för att könsintegrerade lag i framtiden ska bli en realitet var alltså 

en central aspekt som togs upp av ledarna, avslutningsvis hämtas ett citat från Alexander som ger 

en beskrivning av hur en sådan nivåindelning kan göras i praktiken: ”då måste man komma in på 

en annan bana där man är med i ett mixat lag som håller en viss kunskapsnivå och sen går man 

nästa kunskapsnivå så är det mixat där också sen om man är 14 eller 11 det spelar ingen 

roll…du ska klara 5 kickar och springa slalom och göra det å det…kan du dom här graderna är 

du med i den nivån” 

 

5.5.2. Stöd 

I samtalen med ledarna diskuterades även om de upplevde att det fanns något stöd till att kunna få 

ihop ett könsintegrerat lag. Kalle upplever stödet som ett problem för att kunna genomföra ett 

sådant projekt när han säger:  ” nu är det ju tjejserier å killserier och allting ju splittrat ju...Nej 

så det e ju inget vi styr över...vi hade säkert kunna haft med killar i vårt lag men då hade inte 

dom fått vart med och spela sen.././.. det går ju hela nästan uppifrån fotbollsförbundet att vilka 

åldrar och vilka krafter som finns…så det finns väl inget stöd för det från fotbollsförbundet” 

(Kalle). Andra ledare diskuterar möjligheterna till stöd via externa individer så som andra ledare 

och upplever att det förvisso finns ett brett kontaktnät som man skulle kunna diskutera dessa 

frågor med men att det inte görs: ”jag ja menar när man träffas på fester så pratar vi väldigt 

mycket ledarskap faktiskt det gör vi… å men vi kanske inte har pratat så mycket om det här…du 

är inne på integrerade tjejer och få killar?... det pratar vi ju inte så mycket om” (Peter). 

Könsintegrerade lag tycks således inte vara något som är uppe för diskussion bland ledarna inom 

barnfotbollen.  
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Att föreningen är viktig som stöd för att lyckas tas även det upp: ”har man en klubb som 

verkligen pushar för att man ska träna killar och tjejer tillsammans så då kan man ju fortsätta att 

göra det i högre ålder också säkert” (Hugo). I Hugos utsaga verkar det dock som att föreningen 

han är verksam inom inte erbjuder detta stöd. Mikaela menar att det finns möjligheter till stöd för 

att bedriva en form av könsintegrerad barnfotbolls praktik: ”alltså samarbete finns ju där som nu 

till exempel den här tiden vi har nu på söndagar rullar vi ju med tre pojklag då… vilket gör att 

det finns ändå ett snack oss emellan…vi har väl diskuterat det här lite om man till exempel skulle 

mötas i en match och sånt där men då kommer det här upp igen om det blir nåt bra av det liksom 

eller om det blir för mycket fniss” (Mikaela). Samarbetet fallerar dock på premisserna att det 

ledarna är oroliga för att det skulle bli en oseriös stämning lagen emellan. 

 

5.5.3. Skillnader mellan könen 

Trots att många ledare delvis under samtalen var positivt inställda till idén att integrera flickor 

och pojkar inom fotbollen så upplevde många att det fanns en problematik till att göra det. Denna 

problematik grundade sig i att pojkar och flickor framförallt var väldigt olika i sitt 

fotbollsspelande: killar kan va lite mer dom e lite mer ska man säga seriösa…tjejer kan vara ja 

men kolla här maskrosor…idag är det blommorna å det e kanske på en annan leknivå där…killar 

är lite mer taggade känns det som" (Hugo). Resonemanget känns igen av flertalet ledare, 

uppfattningen om killar som mer seriösa i sitt fotbollsspelande får ses som allmän av 

intervjugruppen. Förklaringen till varför killar i sitt fotbollsutövande oftast uppfattades som mer 

seriösa beskrevs ofta som att de hade kommit längre i utvecklingen: ”största anledningen är nog 

kanske…killar är lite tuffare oftast ju och lite kanske kommit lite längre i utvecklingen när det 

gäller det som gör att tjejerna kanske inte va med riktigt bra…dom hänger inte med eller nåt 

sånt…känns det som” (Kalle). Killarna beskrivs i citatet således som att de har kommit längre i 

sin kunskap om fotboll än vad tjejerna har gjort. 
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5.5.4. Genetik kontra miljö 

Utifrån resonemanget att tjejer och killar var olika i sitt fotbollsutövande där tjejer upplevdes som 

lite mer oseriösa så uppkom en diskussion kring vad ledarna trodde att detta kunde bero på. 

Diskussion ledde till att svaren från tränarna kunde delas upp i två olika läger. Den ena 

förklaringar beskrevs av ledarna som genetiska förutsättningar:  ”Dom har olika mental nivå om 

man säger så…absolut det är ju inte ovanligt att vissa tjejer tränar med killar och det är dom 

tjejerna som har den här mentaliteten som killarna har…dom är där för att dom vill vinna…dom 

är där för att dom vill bli bättre… medan många tjejer inte har det å då tror jag inte heller att det 

blir nån mix.././.. jag tror att mentaliteten sätter sig tidigare…redan när dom är två-tre år och det 

är de där liksom å då går det inte” (Alexander). Mentalitet som en genetisk skillnad till 

olikheterna mellan tjejer och killar var en av de förklaringar som var mest påtaglig bland ledarna, 

i citatet finns även en bild av att den mentalitet som bör eftersträvas är den som pojkarna har: 

”det mixade laget det skulle ju vara mer på dagens killinställning” (Alexander) . En andra 

genetisk faktor som ledarna menade skiljde pojkar och flickor åt var den fysiska, återigen var 

killarnas fysiska förmåga det som var eftersträvansvärt: ”Jag menar nog framförallt fysiskt… jag 

tror att svenska landslaget med Lotta Schelin och dom jag tror att dom hade fått stryk mot ett 

herrjunior lag… dom är snabbare å dom är tuffare i närkamperna och dom skjuter hårdare å 

passar hårdare” (Peter).  

 

Det fanns som nämnt dock även en förklaring till skillnaderna som innefattade den miljö och 

omgivning som barnen huserade i: ”dels är det väl lite hur vi formar våra barn helt enkelt med 

allt vad det hör till mycket förväntningar (Mikaela). Alexander ger ett exempel på hur han tror att 

barnen formas av miljön när han säger: ”om tio tjejer får en boll när dom är ett år liksom och 

leker med den hela tiden å tio får en docka så tror jag fasen att dom som får en boll har större 

möjlighet å kanske klara av ett mixat lag… miljön måste styras alltså i unga år för att det ska 

funka” (Alexander). I citaten ovan ger ledarna exempel på att det inte bara är det genetiska som 

avgör skillnaderna utan att skillnaderna även grundar sig vad som möjliggörs för barnen. 
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5.5.5. Lärande i ett könsintegrerat lag 

I samtalen om könsintegrerade lag var även en del som berördes vad tränarna trodde att killar och 

tjejer skulle kunna lära sig av varandra i ett sådant lag: "lite mer lite vinnarinstinkt kanske än 

tjejerna kanske för dom har nog inte den riktigt den känslan riktigt som killarna har…just 

vinnarskallarna då att nu ska vi vinna å sånt där…tjejerna är lite mjukare där…” (Hugo). Vad 

tjejerna kunde få ut av att delta i ett könsintegrerat fotbollslag uppfattades som självklart av 

ledarna. Exemplet ovan fångar upp vinnarinstinkten som en sådan aspekt, då många av ledarna 

ansåg att denna instinkt ofta inte var lika stark som hos killarna. En annan lärdom som många av 

tränarna uppfattade som centrala var tjejernas möjligheter till att lära sig bli tuffare och fysiskt 

starkare i sitt fotbollsspelande: ”dom är med och tränar med killarna hela tiden så dom har vart 

med där och blivit tvungna att bli tuffare och dom kör situps och lite armhävningar och sådär å 

dom blir starkare.././.. hade man fått alla till att göra det så hade dom blitt fysiskt nästan… nä 

inte riktigt lika jämn… alltså muskelmassan i män är ju större än kvinnor… skillnaden hade inte 

varit så stor om dom hade tränat med killarna” (Peter). 

 

Åt andra hållet var det inte lika självklart bland ledarna, det vill säga vad killarna kunde lära sig 

av tjejerna. Många ledare nämnde inte denna kunskapsövergång om vi inte fråga det rakt på. Det 

som dock kom upp var exempelvis: ”man ser ju oftast tjejerna som dom är mer lagspelare…dom 

passar ju till varandra medan killar är ju mer…den killen som tycker han är bäst då det är ju 

bara att dribbla av och försöka göra allting själv medan tjejerna då det är mer att alla får va 

med och spela eller så kanske man spelar mer, passar mer å så det e ju mer lagspel tror jag helt 

klart killarna kunde lära sig” (Kalle). Det Kalle säger tyder på att en uppfattning finns att killar 

är mer egoistiska i sitt fotbollsspelande och att tjejer tänker mer på andra och att det är just denna 

aspekt som killar således kan ta lärdom av. Alexander belyser ytterligare en sak när han säger: 

lite mer komma ner på jorden kanske om man säger så va…mer respekt kanske för tjejer på ett 

annat sätt liksom” (Alexander). Det som kommer fram här tyder på att det finns en uppfattning 

om killar som mer kaxiga än tjejer, i citatet finns även åsikt om att killar kanske inte respekterar 

tjejer så mycket och att en könsintegrerad barnfotboll eventuellt skulle kunna förbättra den 

respekten. Båda citaten ovan kan sägas ha en social framtoning, ledarna ansåg således att det 

framförallt var det sociala som tjejer kunde lära killarna. Mikaela fångar in denna bild bra när hon 

säger: ”Alltså det är ju precis det jag tror att killarna skulle behöva lite mer … ja den icke 
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tävlingsinriktade biten av fotbollen om man säger den sociala träningen har ju i och för sig 

killarna också men dom har ju inte samma samhörighetsjobb som tjejerna tror jag inte i alla 

fall… ” 

 

5.5.6. Intresse 

I intervjuerna sågs det att intresset fans bland ledarna för att träna ett mixat pojk- flicklag där de 

flesta ledarna sa att de kunde tänka sig att träna ett mixat lag: 

” att medvetet göra det är egentligen intressant för jag tror att man hade i låga åldrar så tror jag 

man hade kunnat vinna på det”(Mikaela). Detta uttalande kan även styrkas av Peters citat av hur 

han ser på att träna ett mixat lag. ”jag tycker det hade vart jättekul…jätteintressant… vi möter 

många lag faktiskt som är mixade för dom får inte ihop tillräckligt mycket killar och då är det 

några tjejer med… jag tycker det är fantastiskt kul och se faktiskt”(Peter). Samtidigt som ett 

uttalat intresse fanns för att träna ett könsintegrerat barnfotbollslag var det även tränare som 

ansåg att det var intressant men ändå inte viktigt att göra det, Peter säger exempelvis på frågan 

om han tycker det är viktigt med en integrering: ”nej jag tror inte det jag tror… för dom är på så 

olika nivå killar och tjejer länge ja nästan alltid” 

 

Intresset var dock överlag stort men det var många ledare som var skeptiska till att det skulle gå 

att genomföra en sådan satsning. ”det tror jag hade varit jättesvårt,, det tror jag. Absolut när 

dom e,, när vi pratar fotbollsskola. Jag har ju en flicka nu hon är 6 hon har ju börjat nu och man 

såg redan alltså efter 1 år så delar dom på det och jag tycker det var helt rätt alltså du är ju ändå 

tjej själv och har en egen flicka men du vet dom tar för mycket plats grabbarna och dom ska 

liksom ha då i den åldern dom ska göra mål och dom ska dribbla och tjejerna då, då tar dom ett 

steg åt sidan eller bakåt. Så att för tjejernas skull så tycker jag absolut det”(Karin). De flesta 

intervjupersoner har samma uppfattning att det kan vara bra att prova på upp till en viss ålder 

men att det inte kommer att fungera i längden där killarna kommer att utvecklas mer än vad 

tjejerna kommer att göra rent fysiskt vilket sammanfattar intresset bland ledarna.  
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6. Diskussion 

 

6.1. Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att belysa vilka av ledarnas uttryck som kan främja respektive 

missgynna utvecklingen mot en mer jämlik barnfotbollspraktik. En halvstrukturerad 

intervjuguide med olika teman baserade på tidigare forskning men som ändå lämnade en öppning 

för ytterligare utsagor valdes som bäst lämpad för detta syfte. Enligt Runa Patel och Ulla 

Tebelius (1987) är det av vikt att de frågor som finns i intervjuguiden stämmer in på det som 

författaren vill undersöka. I detta fall ville författarna få en uppfattning om respondenternas 

åsikter kring könsintegrerad barnfotboll. Enligt ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv så 

påverkas bland annat individer av det språk han/hon möts av (Fairclough, 1992). På grund av 

detta har frågornas utformning formats för att vara så fria från facktermer och annat som möjligt. 

Under intervjun uppdagades dock att fråga 22 (se bilaga 1) skapade en del missuppfattningar 

mellan respondent och intervjuare.  De teman som framtogs till grund för intervjuerna baserades 

på vad tidigare studier samt forskning tagit upp inom området. Då syftet var att se hur de 

diskurser tränarna befinner sig i påverkar deras svar hade en pilotstudie varit att föredra då en 

sådan hade gett ett bredare kunskapsfält rörande dessa diskurser, på så sätt hade validiteten av 

frågorna även ökat. Att enbart använda sig av tidigare forskning som grund till intervjun är 

således inte det bästa metodvalet om olika diskurser ska försöka förstås, utan ett empiriskt 

insamlande i form av exempelvis en pilotstudie hade varit att föredra. På grund av tidsbrist 

genomfördes dock inte någon sådan studie vilket givetvis kan ha påverkat resultatet. 

 

Vad gäller urvalet av respondenter så genomfördes detta utifrån vad som gjordes tillgängligt för 

författarna vilket gör att en generalisering gentemot andra liknande grupper ej kan göras utan 

studien är istället av fallstudiekaraktär. Då syftet med studien var att få fram ledarnas specifika 

åsikter uppfattas dock inte detta som en svaghet. Ett medvetet val gällande att ledarna skulle vara 

aktiva inom olika åldergrupper samt för flick- respektive pojklag gjordes dock. Detta för att få en 

chans till att undersöka om det fanns någon skillnad i uppfattningar kring ämnet beroende på om 

ledarna var aktiva i ett flick- eller pojklag. Ingen hänsyn togs dock till vilket kön ledarna själva 

hade, vilket visade sig efter urvalsprocessen då sex ledare var män medan endast två var kvinnor. 

Med fler kvinnliga tränare hade resultatet eventuellt utfallit annorlunda.  
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Under intervjutillfällena valde båda författarna att ställa upp i form av att en stod för 

intervjufrågorna medan den andra förde anteckningar för att sedan kunna ställa ytterligare frågor 

vid intervjuns slut. Orsaken till valet att göra på det viset grundade sig i att båda författarna hade 

en ovana vid att genomföra intervjuer vilket gjorde att det bästa sättet att fånga upp så mycket 

som möjligt var att dela på uppgiften. Respondenterna blev dock tydligt informerade om detta 

tillvägagångssätt. Enligt Jan Trost (2005) kan dock två intervjuare ur respondentens synvinkel 

uppfattas som att denne är i ett maktunderläge och att det därav är viktigt att få respondenten att 

känna en trygghet trots det numerära underläget hon befinner sig i. Även om författarna försökte 

förmedla denna känsla kan denna aspekt inte frånses då intervjupersonernas svar kan ha 

påverkats av denna situation. Utöver ovan nämnda resonemang kring metodvalet har etiska 

aspekter så som respondenternas anonymitet och fria vilja i form av att de när som helst får 

avbryta intervjun eller vägra svara på någon fråga tagits i beaktande.  

 

6.2. Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att belysa vilka av ledarnas uttryck som kan främja respektive 

missgynna utvecklingen mot en mer jämlik barnfotbollspraktik. Utifrån intervjuerna har olika 

teman framtagits. Intervjufrågorna har byggts upp dels utifrån tidigare forskning men ändå 

lämnats öppna för att försöka förstå hur dessa uppfattningar kan påverkas av vilka diskurser 

ledarna huserar inom. Enligt Marianne Whinter Jorgensen och Louise Phillips (2000) påverkas 

individers subjektiva upplevelser kring ett fenomen av de strukturer som finns i samhället så som 

exempelvis olika relationer samt maktrelationer. I resultatdiskussionen kommer fokus ligga på att 

se om det finns några skillnader i uttrycken om könsintegrerad barnfotboll bland ledarna 

beroende på vilket tema som diskuteras, och om så är fallet vilka olika diskurser kan vara med 

och påverka till dessa åsikter. Strukturen i denna del kommer således att utgå från de diskurser 

som anses ligga bakom det som ledarna talar om och hur dessa i kontrast till varandra antingen 

främjar eller missgynnar en utveckling mot en mer könsintegrerad barnfotbollspraktik. De teman 

i form av diskurser som framtagits i denna del grundar sig i analyser av de teman som återfinns i 

resultatdelen. I tabell 3 visas hur dessa teman har strukturerats upp: 
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Resultat tema Diskurs Diskussion tema 

Orsaker till att barnen börjar 

med fotboll, Viktiga 

ledaregenskaper 

Jämlikhet Jämlikhet – fotbollen som 

fostrare oavsett kön 

Orsaker till att barnen börjar 

med fotboll, Viktiga 

ledaregenskaper 

Jämställdhet Jämställdhet – anpassat 

ledarskap utifrån flickor och 

pojkars olika behov 

Skillnader mellan könen Biologisk diskurs Prestationsinriktade killar 

och sociala flickor 

Genetik kontra miljö Genussocialisation Skillnader mellan könen – 

Genussocialisation 

Lärande i ett könsintegrerat lag Hegemonisk maskulinitet Lärdom över könsgränserna 

Intresse, Stöd 

 

Maktlöshetsdiskurs Könsintegration – samhällets 

ansvar 

Nivåindelning Utvecklingsdiskurs 

Hegemonisk maskulinitet 
Nivåanpassade mixlag – 

hegemonisk maskulinitet 

(Tabell 3) 

 

6.3. Jämlikhet – fotbollen som fostrare oavsett kön 

Ledarna i studien hade en klar uppfattning om vad de ansåg vara viktiga egenskaper kring vad 

barnen skulle lära sig. Dessa egenskaper kan summeras som vikten av att ha en förmåga att vara 

tydlig, att lära barnen ett korrekt beteende i fostringssyfte, ärlighet samt att lära ut fotbollen på ett 

roligt sätt. Vid förklaringarna kring viktiga ledaregenskaper tenderade dock själva 

fotbollsutövandet att komma i andra hand. Karin Redelius (2002) nämner att denna uppfattning 

växte fram under 1960-talet då bidrag från staten till idrotten började ges samt att uppfostringen 

försköts allt mer ifrån att enbart röra familjen till ett samhälles ansvar vilket gav idrotten en viktig 

roll. Det är mycket möjligt att denna maktförskjutning är en typ av diskurs som påverkat ledarna i 

deras tal kring viktiga ledaregenskaper, intressant är att uppfattningarna inte alls skiljde sig 

beroende på om ledarna var aktiva inom pojk- eller flicklag vilket gör att uppfattningen kring 

fotboll som fostrande arena är vedertagen bland ledarna oavsett kön på utövarna. Därav kan sägas 

att en form av jämlikhetsdiskurs kunde urskiljas då vikten av att alla skulle lära sig samma saker 

och att därav inte särskilja någon framför någon annan var vedertagen. Detta är en intressant 

aspekt för en utveckling mot en könsintegrerad barnfotboll då uttalande om vikten att alla barn lär 

sig samma saker i fotbollspraktiken betyder att ledarna inte särskiljer någon framför någon annan. 

Ledarnas uttryck om vikten av att lära barnen samma saker oavsett kön tenderar dock att utgå 

kring tanken om ett könshomogent lag. 
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6.4. Jämställdhet – anpassat ledarskap utifrån flickor och pojkars olika behov  

Även om ledarna var överens om att vikten av att lära barnen goda samhällsfärdigheter var lika 

oavsett kön ansåg de flesta att deras ledarskap skulle skilja sig beroende på om de tränade ett 

flick- eller pojklag. Många ledare ansåg att de kunde vara tuffare mot killarna än mot tjejerna då 

killarna ansågs ha ett mer brinnande intresse än tjejerna för fotboll i allmänhet. Det finns således 

en uppfattning av ledarna att tjejer och killar har olika behov och intressen gällande sitt 

fotbollsutövande. I Riksidrottsförbundets jämställdhetsplan (2005) tas det bland annat upp att alla 

individer inom idrotten ska behandlas likvärdigt men att träning och tävling ska anpassas till 

flickor och pojkars behov och möjligheter. I ledarnas utsagor känns mönstret igen då de förvisso 

är överens om vad som är viktiga ledaregenskaper men att dessa egenskaper kan behövas 

anpassas beroende på kön. Bland de ledaregenskaper som föredrogs kan sägas att det fanns en 

jämlikhetstanke kring att alla ska behandlas lika i det könshomogena laget men att denna inte 

efterlevdes i realiteten när det kommer till jämställdheten mellan könen då ledarna ansåg att de 

var tvungna att bemöta flickor och pojkar utifrån deras olika behov.     

 

6.5. Prestationsinriktade killar och sociala flickor  

Ledarna i studien tog upp en central aspekt som de menade skulle bli problematiskt i ett 

könsintegrerat fotbollslag. Denna aspekt innefattade en upplevd skillnad mellan pojkarnas och 

flickornas behov och förutsättningar till att utöva fotboll. Tjejernas förutsättningar i att spela 

fotboll sades grunda sig utifrån en social aspekt där gemenskap och vänner var det viktigaste 

faktorerna till utövandet, fotbollen kom enligt tränarna i det här fallet mer i andra hand. Killarnas 

förutsättningar i sitt fotbollsutövande sades dock grunda sig i en seriösare inställning där fokus i 

första hand låg i att prestera så bra som möjligt på själva fotbollen. Enligt Jonny Hjelm (2009) 

har det alltid i historien funnits en åtskillnad kring beskrivandet av motiv för att idrotta beroende 

på kön där kvinnor beskrivs ha ett mer socialt motiv till att idrotta medan män är mer 

prestationsinriktade och således är mer intresserade av idrotten per automatik. Återigen kan ett 

samband mellan synen på kvinnligt och manligt rent historisk och ledarnas uppfattningar idag 

göras gällande. Diskursen kan sägas bestå av distinktion mellan killar som mer 

prestationsinriktade med fokus på att bli bra på fotboll och tjejer som mer fokuserade på det 

sociala vilket i det här fallet innebär vikten av att umgås med vänner snarare än att utöva själva 

fotbollen. Ledarna menar vidare att killarna i sitt fotbollsspelande är fysiskt tuffare i sitt spel än 
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tjejerna. Nathalie Koivula (2001) har i en studie om vad som anses som kvinnliga och manliga 

attribut bland annat kommit fram till att idrotter med inslag av våldsamhet samt riskfylldhet 

förknippades med manlighet. Ledarnas åsikter stämmer väl in på detta resonemang då killarnas 

tuffhet kan ses som attribut förknippade med våldsamheten och villigheten att ta risker.  

 

Uppfattningen om att tjejer och killar spelar fotboll utifrån olika premisser påverkar givetvis hur 

ledarna väljer att bemöta barnen vilket gör att barnen socialiseras in i vad de lär sig samt hur de 

uppfattar sig själva i sitt fotbollsspelande utifrån om de är tjejer eller killar. Ledarnas starka 

åsikter om hur barnen är beroende på kön påverkar således barnens handlingsutrymme och 

hämmar därav en utveckling mot en könsintegrerad barnfotboll då barnen inte skulle komma in 

med samma förutsättningar. 

 

Det finns även ett tydligt samband mellan förklaringen till varför barnen utövar fotboll och hur 

ledarna beskriver vikten av att anpassa sitt ledarskap beroende på kön hos utövarna. Ledarna 

ansåg i studien att de kunde agera tuffare mot killarna än mot tjejerna på grund av att killarna 

hade ett större intresse än tjejerna för fotbollen. Ledarna verkar således leva i en diskurs med en 

tydlig distinktion mellan tjejer och killars motiv till att spela fotboll. Enligt Robert-Willliam 

Connell (1999) finns det tre förklaringssätt till distinktionen kvinna och man dessa är: biologiska 

förklaringar, sociala förklaringar eller en blandning av biologiska- och sociala förklaringar. I 

ledarnas utsagor om barnens olika behov och förutsättningar inom fotbollen är det biologiska 

angreppssättet närmast till hands då ledarnas uttalanden om olikheterna beskrivs som något 

statiskt då skillnaden mellan könen beskrivs som något mentalt. Ledarna hävdade vidare att det 

var den manliga mentaliteten så som exempelvis aggressivitet och ”killer instinct” som var det 

eftersträvansvärda medan den mentalitet som tjejerna beskrevs besitta så som social mognad och 

att sätta laget i första hand uppfattades som något sämre. Detta var något som de flesta ledarna 

ansåg oavsett om de tränade tjejer eller killar, killarna sitter således i en maktposition som av 

många ledare beskrevs som bra och oproblematisk att vidmakthålla. Ledarnas ovanstående 

resonemang kan härledas till en form av hegemonisk maskulinitetsdiskurs där den manliga 

mentaliteten är något som bör eftersträvas även för flickorna. Karin Grahn (2008)  ger en 

förståelse till varför ledarna uttrycker pojkarnas egenskaper som bättre när hon menar att det 

jämställdhetsarbete som genomförts inom svensk idrott har utgått från att få en kunskap om 
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kvinnor, vilket gör att kvinnor målas upp som mer könsspecifika medan männen beskrivs som 

mer generella. Detta faktum syns även i ledarnas utsagor och är hämmande i processen mot att 

genomföra en könsintegrerad barnfotboll. 

  

6.6. Skillnader mellan könen - genussocialisation 

Uppfattningen om skillnaderna mellan könen som en hämmande faktor mot en könsintegrerad 

barnfotbollsutveckling var vedertagen bland ledarna. Trots att de flesta ledarna var överens om 

att det var genetiska faktorerna som styrde barnen till deras fotbollsutövande och således även 

lade grunden till de påstådda skillnaderna skiljde sig uppfattning något kring denna diskussion. 

Den sociala miljön var en annan förklaring ledarna gav till skillnaden mellan könen. Vissa av 

ledarna menade att den miljö som barnen växt upp har en påverkan på hur de agerar i sitt 

fotbollsutövande. För första gången under studien kunde en meningsskiljaktighet urskönjas, 

under de andra temana som diskuterades var ledarna hela tiden mer eller mindre överens om vad 

som exempelvis skulle krävas för att integrera pojkar och flickor inom barnfotbollen samt vilka 

hinder som fanns mot en sådan utveckling. Dessa förklaringsangrepp grundade sig allt som ofta 

utifrån något biologiskt och statiskt. Även om de flesta ledarna lyfte fram den biologiska 

skillnaden som det främsta hindret mot en könsintegration, var dock som nämnt vissa mer 

angelägna om att förklara att dessa skillnader berodde på en social påverkan från omgivningen. 

Bland dessa ledare fanns således en tendens till att närma sig sociala påverkansfaktorer på barnen 

som den största skillnaden då förklaringar som att hur vi formar barnen samt olika förväntningar 

på dem möjliggjorde samt begränsade barnen till vad de kunde göra i livet. Connell (2003) menar 

att  genus är en social konstruktion som beskriver hur vi beter oss och uppfattar saker på ett visst 

sätt och över en längre tid och som påverkas utav de praktiker vi ingår och växer upp i. Genom 

att diskutera i dessa termer öppnar vissa av ledarna således upp för en utmaning mot den rådande 

maktstrukturen inom fotbollen som kan sägas bestå av en hegemonisk maskulinitets syn. Denna 

utmaning är något som kommer behövas för att nå en utveckling mot könsintegrerad barnfotboll. 

 

6.7. Lärdom över könsgränserna 

Under samtalen med ledarna uppkom en diskussion vad flickor och pojkar kunde lära av varandra 

genom att ingå i ett könsintegrerat fotbollslag. Tränarna var benägna att per automatik i första 

hand beskriva vad killarna kunde lära tjejerna. Detta berörde i första hand att killarna kunde lära 



33 

 

tjejerna färdigheter som kunde hjälpa dem att bli bättre fotbollsspelare. Dessa färdigheter var 

exempelvis att lära sig att ha en vinnarinstinkt och att bli tuffare fysiskt i sitt fotbollsspelande. Åt 

andra hållet var det inte lika självklart, ledarna hade svårt att per automatik komma på något som 

tjejerna kunde lära killarna att bli bättre på. Det som dock uppkom rörde snarare den sociala biten 

genom att lära sig att bli lagspelare och inte bara tänka på sig själv. 

 

Resonemanget kring vilka lärdomar flickor och pojkar kan få ut av att ingå i ett könsintegrerat 

fotbollslag känns igen från hur ledarna resonerar kring att olikheterna mellan könen skulle vara 

problematisk i ett könsintegrerat fotbollslag. Uppfattningen om att det är tjejerna som i första 

hand kan lära sig att bli bättre fotbollsspelare utgår från att killar redan har de egenskaper som 

krävs för att vara duktiga i fotboll. Det verkar som att ledarna tycker att killarna i vissa avseenden 

har för mycket av detta önskvärda beteende och att tjejerna kan lära killarna att tona ner 

exempelvis individuellt tänkande och tuffhet för att på så sätt bli bättre lagkamrat med sina 

medspelare. Dock så tenderar ledarna att betona att det viktigaste är att tjejerna lär av killarna för 

att på så sätt närma sig killarnas idrottsprestation. Detta innebär att ledarna tycks anse att ett 

mixat flick- och pojklag i första hand skulle vara utvecklande för dagens flickfotboll men att det 

inte har så stor betydelse för killarna. Uttrycken kring vilka lärdomar killar och tjejer kan dra i 

könsintegrerat lag utgår hela tiden med det manliga som norm vilket gör att den hegemoniska 

maskuliniteten som genomsyrar verksamheten ytterligare bibehålls snarare än att öppna upp för 

en utmaning av denna struktur. 

 

6.8. Könsintegration – samhällets ansvar 

Det framkom i studien att en upplevd brist i form av stöd från delvis idrottsförbund samt 

föreningar hämmade en utveckling mot könsintegrerad barnfotbolls praktik. I Svenska 

fotbollförbundets jämställdhetsplan (2009) står det bland annat skrivet att kvinnlig och manlig 

fotbollsutövning ska värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Samtidigt finns ett mål att 

förbättra exempelvis tävlingar och träningar inom dam- och flickfotboll. Detta leder till att 

Svenska fotbollförbundet förvisso visar att jämställdheten inom fotbollen är viktig med uttryck 

som att kvinnligt och manligt utövande ska värderas lika. Denna jämställdhetstanke fallerar dock 

genom att förbundet menar att detta ska ske genom en förbättring av först och främst 

flickfotbollen för att på så sätt förhöja denna.  
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Ledarna i studien tycks gömma sig bakom dessa föreskrifter när de talar om möjligheten till en 

könsintegrerad barnfotboll. Tränarna menade att även om ett intresse finns bland ledare inom 

verksamheten så finns det inget utrymme till att lyfta upp frågan utifrån förbundets förespråkande 

om att könen ska hållas uppdelade. En medvetenhet om denna rådande maktstruktur som 

genomsyrar fotbollsverksamheten gjorde att en känsla av maktlöshet skapades bland ledarna åt 

att förändra situationen mot en könsintegrerad barnfotboll. Samtidigt som ledarna uttrycker att 

Svenska fotbollförbundet genom sina föreskrifter gör det omöjligt att genomföra en satsning 

tenderar ledarna att acceptera denna struktur. Istället för att utmana denna maktstruktur genom att 

ifrågasätta denna uppdelning så väljer ledarna att acceptera den som något naturligt och svårt att 

ändra på. Vilket innebär att ledarna på så sätt skjuter ifrån sig problemet genom att mena på att 

det är samhällets ansvar att få till en förändring. Detta syns genom att ledarna under diskussioner 

om vikten av att könsintegrera barnen inom fotbollen hävdar att det skulle vara en intressant och 

kul utmaning. Dock anser de att en sådan utmaning inte är särskilt viktig. Tudelningen kan som 

nämnt härledas till Svenska fotbollförbundets jämställdhetsplan som förvisso i sina riktlinjer 

strävar efter en jämställdhet mellan könen, dock ska denna jämställdhet uppnås genom en 

uppdelning flickor och pojkar emellan. Ledarnas utsagor om att en könsintegrerad satsning skulle 

vara intressant men inte viktig tyder på en medvetenhet om vikten av en jämställd idrott men att 

denna satsning är något som måste komma uppifrån och ner samt att vikten av en sådan satsning 

likt Svenska fotbollförbundets föreskrifter bör ske genom en förbättring av de könshomogena 

lagen.  

 

6.9. Nivåanpassade mixlag – hegemonisk maskulinitet 

Även om ledarna var måna om att lyfta upp problematiken kring ett mixat pojk- och flicklag gavs 

ett reellt förslag till hur detta skulle kunna genomföras i praktiken. Detta förslag innebar att en 

nivåindelning mellan pojkar och flickors kunskapsnivå i deras fotbollsutövning skulle krävas för 

att närma sig en lösning. Denna satsning skulle dock återigen utgå från pojkarnas prestationsnivå, 

då ledarna föreslog att de bästa tjejerna kunde spela med killarna i samma ålder medan de sämre 

tjejerna var tvungna att spela med de yngre killarna. Att sämre killar skulle spela med yngre tjejer 

var uteslutet. Detta visar att även om en nivåindelning skulle ske så är det ändå det manliga som 

kommer att ses som det normativa och att det är de ”manliga” egenskaperna som eftersträvas 
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vilket innebär att tjejernas prestationer ska ligga så nära pojkarnas som möjligt. Resonemanget 

från ledarna känns igen från Riksidrottsförbundets handlingsplan för kvinnoidrott ”Idrott 

tillsammans – på samma villkor för kvinnor, män, flickor och pojkar” år 1977 där målet var att 

förflytta kvinnorollen närmare den manliga. En slags hegemonisk maskulinitet skulle genomsyra 

en sådan satsning då ledarna inte ifrågasätter pojkarnas prestationsförmåga utan istället tjejernas.  

 

Enligt Svenska fotbollförbundets (2009) tävlingsbestämmelser står det skrivet att kvinnor får 

delta i herrserier men inte att herrar får delta i kvinnliga serier. Även om studien berör barnfotboll 

så går det dock att tyda att denna uppfattning även återspeglas i ledarnas utsagor, då tjejernas 

prestationsförmåga ska anpassas efter killarnas och inte tvärtom. Så även om en nivåindelning 

skulle vara ett alternativ för att närma sig en könsintegrerad barnfotboll gör ledarnas utsagor att 

pojkarna fortfarande innehar en form av maktposition. Att nivåindela istället för att strikt hålla sig 

till ålderklasserna är i sig inget fel utan en möjlig lösning. Ledarnas uttalanden kring hur detta 

skulle gå till väga förstärker dock skillnaderna mellan könen istället för att främja en utveckling. 

För att en sådan satsning skulle utveckla och sudda ut gränserna krävs att nivån inte enbart 

inriktar sig på killarnas prestationsnivå utan mer på en allmän sådan.  Ett mönster kring ledarnas 

tal om könsintegrerad barnfotboll går att urskönjas som är väldigt lika de riktlinjer som satts upp i 

riksidrottsförbundets samt Svenska fotbollförbundets jämställdhetsplaner. Ledarna i studien har 

förvisso som nämnt gett förslag innefattande att nivåindela över åldersgränserna mellan könen för 

att på så sätt kunna genomföra könsintegrerad fotboll. Likt under många andra teman tycks det 

finnas en medvetenhet bland ledarna om att jämställdhet är av vikt i dagens samhälle och utifrån 

denna maktstruktur ges förslag till förbättringar för att inte motsätta sig denna diskurs. Samtidigt 

finns en skepsis mot att det skulle kunna gå att genomföra baserad på att killar är mycket bättre 

samt har kommit längre i sitt fotbollsspelande utvecklingsmässigt. 

 

7. Konklusion 

För att summera det som framkommit i studien kan sägas att det finns en jämlikhetstanke bland 

så väl flick- samt pojkledarna kring vad som är viktigt att lära ut inom dagens fotboll. Dock så 

baseras denna tanke utifrån ett könhomogent lag. När diskussionen leddes in på hur dessa 

färdigheter skulle läras ut ansåg dock ledarna att de var tvungna att agera olika beroende på om 

det var killar eller tjejer de var ansvariga för. Detta på grund av att killarna ansågs ha börjat med 
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fotboll på grund av ett brinnande intresse för denna sport medan tjejernas motiv till att välja 

fotbollen sades grundas utifrån en mer social aspekt där gemenskap samt vänner kom i första 

hand. Ledarnas uppfattningar kring barnens motiv till att spela fotboll går således hand i hand 

med hur de bemöter barnen vilket i sin tur möjliggör samt begränsar vad barnen faktiskt lär sig i 

sitt fotbollsutövande. Skillnaderna mellan könen var något som ledarna återkommande uttryckte 

som en hämmande faktor till en utveckling mot en könsintegrerad barnfotboll. Allt som ofta 

grundade sig dessa skillnader utifrån biologiska förklaringssätt så som att pojkarna är fysiskt 

mycket starkare än flickorna samt att en naturlig ”idrottsmentalitet” i form av exempelvis en 

starkare vinnarinstinkt fanns hos pojkarna men saknades av flickorna. De hinder som beskrivs av 

ledarna utifrån skillnaderna mellan könen beskrivs ofta som biologiska vilket gör dem statiska 

och svåra att förändra. Vidare menar ledarna att det är pojkarnas färdigheter som är 

eftersträvansvärda. 

 

En öppning från vissa ledare i studien fanns dock där uppfattningar som att några av de skillnader 

som fanns mellan könen var socialt betingade vilket innebär att de grundar sig i de förväntningar 

samt uppväxtmiljö som möjliggörs för barnen. 

 

Många av ledarna ansåg även att det fanns mycket som barnen kunde lära av varandra i ett mixat 

pojk- och flicklag. Dock ansåg de flesta ledarna att flickorna var de som kunde dra mest nytta av 

ett sådant lag då killarna kunde lära dem att utveckla ”bra” fotbollsfärdigheter så som att 

exempelvis bli tuffare fysiskt. Det flickorna kunde lära pojkarna var att lära sig respektera andra 

medspelare. En könsintegrerad barnfotboll skulle således utveckla flickfotboll men knappast 

pojkfotbollen 

 

I studien framkom ett reellt förslag till hur en könsintegrerad barnfotboll skulle kunna gå till i 

praktiken. Ledarna menade att en nivåindelning baserad på pojkars och flickors kunskapsnivå 

rent fotbollsmässigt var att föredra framför att dela upp dem baserat på ålder. På så sätt menade 

ledarna att de bästa tjejerna skulle kunna spela med pojkar i samma ålder medan de sämre 

tjejerna skulle kunna spela med yngre pojkar. Dock så upplevde ledarna att ett stöd till att 

genomföra en sådan satsning inte fanns vare sig från förbunds- eller föreningsnivå. 
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Som avslutning kan sägas att det finns en jämlikhetstanke bland ledarna som innefattar alla lika 

rätt och värde men att denna inte riktigt efterlevs i realiteten när det kommer till jämställdhet 

mellan könen. Mannen som norm genomsyrar verksamheten och det är flickorna som måste 

närma sig denna roll för att ett genomförande av ett könsintegrerat lag överhuvudtaget ska gå att 

genomföra enligt ledarna.   

 

8. Implikation  
Denna studie har utgått helt och hållet från ett ledarperspektiv i könshomogena lag och har 

analyserats genom ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. En intressant framtida forskning 

skulle vara att hitta ett mixat pojk- flicklag och gör en likvärdig studie där för att se om det skiljer 

sig nämnvärt i deras ledares tal om könsintegrerade lag och deras uppfattningar om detta 

fenomen. För att få riktig klarhet i detta ämne skulle det även vara intressant att få reda på 

barnens uppfattning, dels i könshomogena lag men även bland spelare i mixade lag för att få reda 

på vad som kan skilja sig där emellan. Att observera flickor och pojkars beteenden och 

interaktioner könen emellan i ett mixat pojk- och flicklag skulle även vara intressant att 

genomföra i framtiden för att på så sätt få en uppfattning kring hur barnen behandlar varandra 

mellan könsgränserna i praktiken.    
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Bilaga  1 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 
 

1. Är du man eller kvinna? 
 
2. Hur gammal är du och för vilken åldergrupp är du tränare i? 

 
3. Tränar du tjejer eller killar? 

 
4. Hur länge har du varit aktiv som ledare? 

 
5. Har du tränat något annat lag inom fotbollen eller inom någon annan idrottsgren? 

 
Ledarskap/Utbildning 
 

6. Vad upplever du är viktiga egenskaper hos dig som tränare? 
 
7. Varför tycker du dessa är viktiga? 

 
8. Vad var det som gjorde att du valde att bli tränare? 

 
9. Har du någon utbildning som du upplever hjälper dig i ditt ledarskap? 

 
10. Vad är det för typ av utbildning? 
11. Upplever du att du skulle behöva eller önskar någon form av utbildning som kan vara till 

hjälp i ditt ledarskap? 
 

12. Hur upplever du att det är att träna det lag du är ansvarig för? 
 
13 Upplever du att det finns några förväntningar på dig som tränare? 
14 Vilka är dessa i sådana fall 
15 Hur upplever du dessa förväntningar? 
16 Vad tror du dessa förväntningar grundar sig i? 
  

 
Könsintegrerad barnfotboll 
 
17. Varför tror du att barnen har valt att spela fotboll? 
 
18. Vad tror du att fotbollen ger barnen? 
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19. Vad anser du är viktigt att barnen lär sig i fotbollen? 

 
20. Finns det något utöver det idrottsliga som du anser fotbollen lär barnen?  

 
  
21. Skulle du kunna tänka dig att träna ett mixat pojk- och flicklag? 
 
22. Varför skulle du vilja/inte vilja detta? 
 
23. Tror du att det är någon skillnad på varför killar börjar och tjejer börjar spela fotboll? 
 
24. Anser du det viktigt att integrera pojkar och flickor inom fotbollen? 
 
25. Vad tror du det beror på att flickor och pojkar i inte spelar tillsammans i så stor 

utsträckning? 
 
26. Vad tror du skulle krävas för att flickor och pojkar i framtiden ska kunna spela 

tillsammans? 
 

27. Tycker du att det finns utrymme för att diskutera dessa frågor inom föreningen? 
 

28. Om inte tror du att du skulle kunna vända dig någon annanstans för hjälp/stöd i denna 
fråga? 
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Bilaga 2 
 
Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Till att börja med skulle vi vilja passa på att tacka på förhand för att du valt att ställa upp som 
intervjuperson till den studie som ska genomföras.  
 
Som utlovat kommer här ett mail som redogör lite utförligare om vad intervjun och studien 
kommer att handla om. Det vi är intresserade att prata med er om är ”mixlag” inom 
barnfotbollen. Med ”mixlag” menar vi tjejer och killar som tränar och spelar fotboll i samma lag.  
 
Vi är alltså intresserade av att ta reda på er uppfattning om denna företeelse i en intervju som 
kommer att genomföras på ungefär 30-45 minuter. Personuppgifter som ni delger oss kommer 
att vara konfidentiella vilket innebär att det bara är vi och vår handledare på Halmstad Högskola 
som kommer att få reda på dessa, i övrigt kommer ni presenteras anonymt. 
 
Vad gäller tider för intervjuerna är vi väldigt flexibla och kan anpassa oss efter önskemål om tid 
och plats. Vi skulle dock vara väldigt tacksamma om intervjuerna kunde genomföras någon gång 
nästa vecka alternativt i början av vecka. 48.  
 

Maila gärna så fort som möjligt vilken/vilka dagar som skulle passa er samt vilken plats intervjun 
ska genomföras på till: patgra07@student.hh.se 

 
Vi hör av oss igen och bekräftar om det blir den tid ni önskat. 
 
Har ni några frågor får ni gärna ringa till någon av oss på telefonnummer: 073 693 99 11 eller 
070 50 98 192. 
 
Vi tackar återigen för visat intresse! 
 
Med vänliga hälsningar/ Patrik Granlund och Kristian Halén, Idrottsvetenskapliga programmet 
på Halmstad Högskola        

 
 
 
 
 
 
 


