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SAMMANFATTNING/ABSTRAKT  

BAKGRUND: Flickor och pojkar idrottar enligt flera olika studier av olika anledningar, 

flickor idrottar av sociala skäl medan pojkar idrottar av skäl som är förenade med prestation. 

Föreställningarna om manligt och kvinnligt påverkar således hur pojkar och flickor fostras 

både inom den idrottsliga arenan och i övriga livet. SYFTE: Syftet med studien är att studera 

vilka genusuttryck som synliggörs via social interaktion i pojklag och flicklag inom handboll. 

Syftet är således också att synliggöra vilka eventuella effekter olika genusuttryck bidrar till 

inom de två handbollspraktikerna. METOD: En fältstudie genomfördes, där totalt fyra 

observationer gjordes på två olika handbollslag – ett pojklag och ett flicklag, där spelarna var 

födda 1998 och 1999. Observationerna var uppdelade två stycken under match och två 

stycken under träning. RESULTAT: Resultatet av studien visar att spelarna i flicklaget och 

pojklaget använder sig av skilda genusuttryck vid social interaktion. Genusuttrycken som 

används av pojkar och flickor är präglade av de föreställningar som finns kring hur pojkar och 

flickor bör vara inom en idrottslig arena. Genusuttrycken visar också att flicklaget och 

pojklaget befinner sig inom två olika praktiker, där olika genusuttryck ger upphov för olika 

villkor och förutsättningar i förlängningen. IMPLIKATION: Fortsatt forskning kan 

förslagsvis vara att studera hur man kan gå tillväga för att få idrotten mer jämställd, för att 

skapa jämställda villkor som får både pojkar, män, flickor och kvinnor att idrotta under 

samma principer utan att genusskillnader skall vara vad som sätter främsta prägel inom 

kontexterna. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Titel: The enlightening of gender expressions in the practice of handball- from a culture 

sociological and symbolic interaction perspective.  

 

Authers: Andersson Erica och Olsson Dennis  

 

Section: Sektion för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad  

Mentor: Lagergren Anniqa 

 

Time: Höstterminen 2012 

Pages: 30  

 

SUMMARY/ABSTRACT 

BACKGROUND: Girls and boys play sports according to several different studies for 

various reasons; girls play sports for social reasons while boys play sports for reasons which 

are associated with achievement. Notions of masculinity and femininity thus affect how boys 

and girls are educated both in the sporting arena and the rest of their lives. OBJECTIVE: The 

aim of this study is to study the gender expression that is made visible through the social 

interactions of boys’ teams and girls’ teams in handball. Thus the aim is also to highlight the 

possible consequences of different gender expression contributes to within two handball 

practitioners. METHOD: A field study was conducted in which a total of four observations 

were made in two handball teams - one boys' team and one girls' team, where players were 

born in 1998 and 1999. The observations were divided into two pieces during the match and 

two during training. RESULTS: The results of the study show that players in the girls' team 

and the boys' team uses different gender expression in social interaction. Gender expressions 

used by boys and girls are influenced by the beliefs that are about how boys and girls should 

be in a sporting arena. Gender expressions also show that the girls' team and the boys' team 

are within two different practices, where different gender expression gives rise to various 

terms and conditions of the extension. IMPLICATION: Further research can tentatively be 

studying how to proceed in order to get the sport more equal, to create equal conditions to get 

both boys, men, girls and women playing sports under the same principles, but that gender 

differences must be what puts primary character within contexts. 
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1. Introduktion 
 

Idrottsföreningar utgör en plats där barn och ungdomar får lära om sitt genus och en plats där 

de får lära sig att förhålla sig till kvinnligt och manligt (Fagrell, 2000). Idag består 

idrottsrörelsen nästan av hälften kvinnor, men det innebär inte att kvinnor och män idrottar 

under samma förutsättningar, utan vårt val av att idrotta och i vilka former vi väljer att idrotta 

påverkas av föreställningarna om ”kvinnlig” och ”manlig” idrott (Riksidrottsförbundet, 2003). 

I en studie av Fagrell (2000) visar det sig också att flickor och pojkars definition av vad idrott 

är skiljer sig åt beroende på om det är en pojke eller flicka som förklarar innebörden av 

begreppet. Pojkars association av begreppet idrott är emellertid mer inriktad till specifika 

idrottsgrenar och specifika idrottsaktiviteter, medan flickorna associerar idrott med fysisk 

aktivitet överlag (Fagrell, 2000).  

I denna uppsats är synliggörandet av genusuttryck och vilken betydelse 

genusuttryck medför i ungdomslag inom handboll den centrala utgångspunkten. Motiven för 

studien är bland annat att vi personligen upplever att flickor och pojkar pratar och agerar på 

skilda sätt inom den idrottsliga arenan. Det är därför av personligt intresse för oss att 

genomföra en studie där innebörden av olika genusuttryck lyfts fram, eftersom vi vill ta reda 

på vilka konsekvenser detta får för de olika handbollspraktikerna och för idrotten i stort. Vi 

har också upplevt att det finns skilda förutsättningar för kvinnlig och manlig idrott, i 

synnerhet att den manliga idrotten för samhället är ett större intresseområde än vad den 

kvinnliga idrotten är.  

Burr (1998) menar dock att det mesta av den forskning som gjorts har fokuserats 

på att leta skillnader av kvinnligt och manligt istället för att bedriva forskning efter likheter, 

vilket leder till att könsskillnader i större utsträckning gör att skillnader mellan kvinnor och 

män ser större ut än vad den egentligen är. Burrs resonemang som innebär huruvida man skall 

söka efter skillnader eller inte när man studerar genus tas i beaktning, däremot innebär det en 

komplex situation. Vi kan inte helt objektivt utgå från att det inte finns några skillnader, då 

personliga tidigare erfarenheter och en av de teoretiska utgångspunkter studien utgår från, på 

sätt och vis uttryckligen vilar på en grund där genusskillnader inom idrotten är något faktiskt. 

Däremot ligger fokus inte på vilka genusskillnader som finns mellan de olika praktikerna, 

utan vilka genusuttryck som faktiskt synliggörs inom de olika kontexterna – oberoende på om 

de skiljer sig från varandra eller inte. 
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2. Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vilka genusuttryck som synliggörs via social interaktion i 

pojklag och flicklag inom handboll samt synliggöra vilka konsekvenser olika genusuttryck får 

för handbollspraktiken.  

 

2.1. Frågeställning 

 Vad kännetecknar genusuttryck vid social interaktion mellan flickor och vid social 

interaktion mellan pojkar? 

 Hur synliggörs eventuella skillnader i genusuttryck mellan de två 

handbollspraktikerna? 

 Vad får eventuella skillnader i genusuttryck mellan pojklag och flicklag för 

konsekvenser för handboll som idrott? 

 

3. Bakgrund 

Under rubriken bakgrund ges definitioner av ett par begrepp som vi ser är viktiga att lyfta 

fram för fortsatt läsning av studien. Övriga definitioner av begrepp som kan vara av vikt att 

definiera, definieras i texten vid de tillfällen begreppen nämns för första gången. Tidigare 

forskning och bakgrundsfakta presenteras också under denna rubrik, detta för att läsaren av 

denna studie skall få en översikt av vilken tidigare forskning som finns inom området idag.  

 

3.1. Genus 

Under 1970-talet börjar begreppet ”gender” träda i kraft, som på svenska översätts till genus 

(Blomqvist, 2005). Kön och genus distanseras från varandra genom att kön definieras som det 

biologiska könet, medan genus står för det sociala könet (Blomqvist, 2005; Carlsson, 2001). 

Beauvoirs mycket berömda mening ”man föds inte till kvinna, man blir det” som hon 

myntade någon gång under 1900-talets mitt är ett av startskotten för historien bakom 

genusbegreppets början (Carlson, 2001).  

Genusdefinitionen utvecklas dock sedan vidare enligt Blomqvist (2005) till 

könsroll, men den definitionen ses som problematisk då den kan tolkas som att individer 

frivilligt tar på sig en könsroll som är föränderlig för individen. Blomqvist menar dock att 

idag är definitionen av begreppet genus inte något enkelt och konkret, utan innebörden för 

begreppet genus förklarar Blomqvist vidare genom: 
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”Begreppet genus har en mycket vidare innebörd och också en djupare. Det kan syfta på 

individers könsidentitet, på hur könsskillnader konstrueras och symboliseras, och på 

relationer mellan kvinnor och män.” – Carita Blomqvist (2005), s. 5 

 

Connell (2009) menar att när man talar om genus idag, så talar man om genus genom att 

centrera diskussionerna till en dikotomi.  Den dikotomiska centreringen menar Connell vidare 

handlar om en förmodad biologisk uppdelning av hanar och honor, där genus står för de olika 

sociala eller psykologiska skillnaderna i denna uppdelning. Connell förklarar därmed vidare 

att genus således utifrån denna syn innebär de kulturella och sociala skillnaderna mellan män 

och kvinnor. Innebörden av genus i denna studie är således att genus betraktas som de sociala 

och kulturella skillnaderna mellan pojkar och flickor inom idrotten. 

 

3.2. Genusuttryck 

Genusuttryck är ett vanligt förekommande begrepp vid tal om genus. Begreppet genusuttryck 

i denna studie syftar till verbal och icke verbal kommunikation som är förankrat i pojkar och 

flickors genus. De uttryck flickor och pojkar använder sig av vid social interaktion är således 

vad vi kallar för genusuttryck. Uttryck som är specifikt kopplat till genus. Det vill säga de 

uttryck hos pojkar och flickor som eventuellt skiljer sig av sociala och kulturella villkor. 

 

3.3. Föreställningar om kvinnligt och manligt inom idrotten 

Pojkar och flickor har olika egenskaper, de vill leka med olika saker och de vill klä sig på 

olika sätt. Detta menar Svaleryd (2002) är några av de vardagsföreställningar samhället har 

kring manligt och kvinnligt. Svaleryd fortsätter med att beskriva att flickor utifrån dessa 

vardagsföreställningar förväntas vara söta, snälla och hjälpsamma medan pojkar förväntas 

vara aktiva, dominerande och kräva uppmärksamhet. Svaleryd (2002) menar också att det 

finns olika regelsystem för pojkar och flickor inom exempelvis skolans värld. Exempelvis får 

pojkar generellt sett direkt uppmärksamhet i större utsträckning än vad flickor får, på grund av 

att lärare har en föreställning om att pojkar har mer bråttom och lättare blir otåliga om de inte 

får hjälp direkt när de ber om hjälp. Detta leder vidare enligt Svaleryd (2002) till att de vuxna 

signalerar till pojkar och flickor att flickorna kommer i andra hand och att pojkarna i sin tur är 

mer viktiga. Detta innebär därmed att genuskontraktet om maktförhållandet att män har och 

får mer makt än kvinnor bibehålls (Svaleryd, 2002). Svaleryds resonemang att pojkar och 

flickor från grunden lotsas in i olika genuskonstruktioner som är byggda av olika 
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föreställningar kring manligt och kvinnligt kan vidare relateras till det idrottsliga fältet. 

Exempelvis menar Wellard, Pickard och Bailey (2007) att när unga kvinnor som dansar 

beskriver manliga och kvinnliga förebilder inom dans, använder de sig i synnerhet av 

beskrivningar som involverar styrka och kraft vad det gäller manliga förebilder, medan de 

kvinnliga förebilderna står för konstnärlighet och kreativitet. Wellard et al. studie visar 

därmed på förekomsten av föreställningarna kring manligt och kvinnligt och vilka egenskaper 

som individer relaterar till respektive kön. Fagrell (2000) menar att den idrottsliga arenan är 

en mansnormativ konstruktion, där kvinnor måste bemästra egenskaper som associeras som 

manliga inom idrotten för att bli accepterade inom kontexten som råder inom idrotten. Fagrell 

menar vidare att när pojkar och flickor får beskriva hur en pojke och flicka bör bete sig så 

framkommer det tydligt att båda parterna anser att pojkar skall vara busiga medan flickor 

skall vara lugna och snälla. Detta går vidare att koppla till den idrottsliga arenan där Jonasson 

(2011) i en studie påvisar hur pojkar och flickor agerar olika på planen utifrån sina 

föreställningar om hur de bör bete sig. Pojkarna uppfattas alltså som mer “busiga” då 

Jonasson menar att de har mer framåtanda och agerar utifrån ett behov av att få synas medan 

flickor agerar lugnare och mer tillbakadragna på planen, vilket gör att flickor uppfattas som 

lugnare och “snällare”. Yan och McCullagh (2004) lyfter i sin studie också fram 

föreställningarna om att kvinnor och män idrottar av skilda anledningar, där resultatet visar att 

kvinnor främst ägnar sig åt fysisk aktivitet och idrott av sociala orsaker samt för att hålla sig i 

form, medan män i synnerhet ägnar sig åt idrott och träning för att tävla och för att utveckla 

sina färdigheter.  

 

3.4. Samhälleliga förutsättningarna för manlig och kvinnlig idrott 

En studie av Slater och Tiggemann (2011) visar att pojkar och flickors upplevelse av 

mobbning och provokationer inom idrotten skiljer sig åt beroende på om man är pojke eller 

flicka. Både pojkar och flickor upplever i samma utsträckning mobbning från samkönade, 

medan flickor däremot också upplever mobbning från pojkar i större utsträckning än vad 

pojkar upplever mobbning från flickor. Detta kan därmed relateras till Fagrells (2000) syn på 

att idrotten är en mansnormativ konstruktion, där pojkar lär sig att idrotten är en arena främst 

avsedd för män. Att Fagrell menar att idrotten är mansnormativ innebär därmed också att 

idrotten är en arena där attribut associerade med manlighet är någonting som eftersträvas. 

Exempelvis visar en studie av Fallon och Jome (2007) bland annat att kvinnliga rugbyspelare 

sätts i en situation där dem på olika sätt måste tydliggöra sin personlighet och exempelvis 
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sexuella läggning. Detta då föreställningen kring hur en kvinnlig rugbyspelare skall vara är så 

fast inbiten hos omgivningen. Studien visar bland annat också att kvinnliga rugbyspelares 

familjer och vänner inte stöttar dem i deras idrottsutövande förrän spelarna kan bevisa för sin 

omgivning att de klarar av idrotten utifrån det faktum att de inte alls är sköra eller känsliga. 

De kvinnliga rugbyspelarna upplever därmed också att de förväntas vara homosexuella och att 

deras sexuella läggning ifrågasätts just utifrån det faktum att de är kvinnliga rugbyspelare 

(Fallon & Jome, 2007). Detta leder vidare till att man kan konstatera att förutsättningarna för 

kvinnor och män inom idrotten ser olika ut. Inte minst att pojkar i större utsträckning 

accepterar flickor som utför en idrott som anses vara mer klassad som en kvinnlig idrott, än 

flickor som utför en idrott som utifrån samhället anses vara klassad som en ”manlig” idrott 

(Jones & Greer, 2011). Samhället påverkar inte enbart idrotten i en enkelriktad väg utan blir 

även påverkad av idrotten eftersom den är så omtalad och synlig i vårt samhälle, vilket gör att 

den utgör en påverkan på värderingen av kvinnligt och manligt (Redelius, 2002). Decker 

(1995) samt Bollok, Takacs, Kalmar och Dobay (2011) styrker också synen kring det 

kvinnliga könet som mindre tävlingsinriktade genom sin studie där flickor framhålls vara 

mindre intresserade av resultat än pojkar (Decker, 1995), samtidigt som motivationsfaktorerna 

för unga män ofta relateras till konkurrens, tävling och vinst (Bollok et al., 2011). Media 

utgör således också en faktor som skapar olika förutsättningar för manliga och kvinnliga 

idrottare. Koivula (1999) beskriver exempelvis massmedia som ett samhällsfenomen som 

förstärker den manliga konstruktionen av idrott. Koivula forsätter med att mindre än 10% av 

massmedias spridning av idrott inkluderar kvinnliga idrottare samtidigt som mindre än 2% av 

massmedias idrottsspridning handlar om kvinnor som är aktiva inom en ”manlig” idrott. Detta 

innebär därmed att förutsättningarna för idrottskvinnor att få synas inte är de samma som för 

männen. Vidare innebär det att intresset för kvinnlig idrott inte blir lika starkt som intresset 

för manlig idrott, då samhället och barn som idrottar mer sällan kommer i kontakt med 

kvinnliga förebilder inom idrotten än de kommer i kontakt med manliga förebilder.  

 

3.5. Hur vi lär om vårt genus inom idrotten 

Jonasson (2011) beskriver en situation i sin studie där en flicka visar sig vara mer duglig inom 

ett visst moment, vilket leder till att pojkarna känner sig hotade och hanterar situationen 

genom att försöka förhindra flickan från att genomföra momentet. Pojkarnas behov att vara 

dominanta i den idrottsliga kontexten kan kopplas till Fagrell (2000), som bland annat talar 

om att genusordningen upprätthålls av mallar för hur man bör och inte bör agera för att passa 
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in i det normativa samhället. Zimmerman och West (1987) menar vidare att vi lär oss hur vi 

skall agera utifrån en överenskommelse mellan könen, där en person utifrån sitt agerande lär 

sig vad som är normativt korrekt och inte, utifrån omgivningens reaktioner på olika 

ageranden. Ett exempel på när idrottare är medvetna om omgivningens normativa prägel 

framkommer i en studie av Fallon & Jome (2007), där kvinnliga rugbyspelare påstår sig 

anpassa sig till sin könsroll beroende på vilken situation de befinner sig i. Detta föregående 

exempel påvisar att vissa kvinnliga idrottare ser sig själva som mer maskulina inom den 

idrottsliga arenan, medan den vardagliga kontexten kan kräva en annan typ av beteende. Burr 

(1998) menar att barns utveckling av förståelse kring genus och genustillhörighet utvecklas 

redan i åldrarna två till fem år. Burr fortsätter vidare att förklara att barnen i så pass tidig ålder 

får en förståelse för att det finns en form av kategorisering mellan män och kvinnor, samt att 

de lär sig att man enbart kan tillhöra en av dessa kategorier. Det vill säga att antingen är man 

pojke/man och agerar utifrån manliga kulturella principer, eller är man flicka/kvinna och 

agerar utifrån kvinnliga kulturella principer (Burr, 1998). Att barn tidigt lär sig om sitt genus 

och hur detta påverkar deras agerande framkommer i en studie av Jonasson (2011) där 

hierarkin på fotbollsplanen synliggörs genom att pojkarna styr och flickorna tar efter 

pojkarnas agerande för att passa in i praktiken. I en studie av Brown och Evans (2004) 

framkommer det också att exempelvis idrottslärare undervisar utifrån sin personliga bild och 

intresse av genus, vilket således innebär att en lärare med en viss syn på hur maskuliniteten 

inom idrotten skall gestaltas också lär ut detta perspektiv till sina elever.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Inför studien har två teoretiska perspektiv valts ut, som är till hjälp vid förståelse av de 

fenomen som observeras, samt vid analysen av den empiriska insamlingen. 

Dessa teoretiska perspektiv är kultursociologiska perspektivet samt symbolisk interaktionism, 

nedan följer beskrivningar av vad de olika perspektiven i allmänhet innebär. 

 

4.1. Kultursociologiskt perspektiv 

Miegel och Johansson (2002) ställer sig vid introduktionen i sin bok Kultursociologi frågan 

om vad just begreppet kultursociologi innebär. Miegel och Johansson menar dock att det inte 

finns något direkt eller konkret svar på frågan, utan kultursociologins innebörd är analyser av 

relationen mellan kultur och samhälle. Miegel och Johansson fortsätter med beskrivningen av 

kultursociologin som det fenomen man studerar när man sätter begreppen kultur och samhälle 
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som ett gemensamt element i form av kultur/samhälle. Snedsträcket mellan kultur och 

samhälle är således enligt Miegel och Johansson kultursociologin. Trondman (1999) beskriver 

också kultursociologin som en mötesplats där frågor om människors erfarenheter, upplevelser 

och självförståelseformer är centralt. 

Mats Trondman beskriver att kultursociologin bland annat är intressant inom 

discipliner som sociologi, etnologi, pedagogik, historia, medier och kommunikation, 

psykologi och ekonomi. Dessa discipliner står sedan enligt Trondman i relation till ex. genus, 

klass, etnicitet, generation, språk och geografiskt rum när man studerar fenomen utifrån ett 

kultursociologiskt perspektiv. Trondman menar vidare att kultursociologin inte bara är av 

intresse för kultursociologer, utan bör uppfattas som ett analytiskt perspektiv med relevans för 

empiriska discipliner som pedagogik och för mångdisciplinära forskningsfält som 

ungdomsforskning, utbildningsforskning, idrott och hälsoforskning, identitetsforskning, 

ledarskapsforskning, etc. 

 

Anledningen till att vi i vår studie har valt det kultursociologiska perspektivet som en 

teoretisk utgångspunkt är bland annat för att både Migel och Johansson (2002) samt 

Trondman (1999) beskriver kön och genus som ett centralt område att studera inom 

kultursociologin. Genusbegreppet innebär utifrån ett kultursociologiskt perspektiv enligt 

Miegel och Johansson (2002) att framhäva egenskaper som inte är biologiska, utan som har 

sin grund i sociala och kulturella tillskrivningar. Genusbegreppet och dess problematik som 

Bourdieu (1999) beskriver är såldes inom den kultursociologiska riktningen att när vi skall 

diskutera exempelvis genus och den manliga dominansen, riskerar vi att diskutera utifrån de 

normer som redan finns och således blir diskussionen kulturellt präglad och har sin grund i 

vad vi är fostrade till att tycka och tänka kring fenomenet. Detta kan vidare relateras till 

Bourdieus habitus-begrepp, som enligt Redelius (2002) är någonting centralt när man talar om 

det kultursociologiska perspektivet som vidare enligt Redelius innebär ”vilka kunskaper och 

normer som produceras och reproduceras mellan generationerna i en given kultur” (-

Redelius [2002], s. 41). Bourdieu, som är en av samtidens kultursociologers mest 

inflytelserika filosof (Johansson & Miegel, 1996), och hans habitus-begrepp innebär således 

enligt Bordieu (1999) hur människan uppfattar sin verklighet och hur vi gör egna val i livet. 

Det vill säga, habitus innebär vidare enligt Trondman att människan gör egna val i livet, men 

valen är dock ändå inte självvalda, då vår kultur och omgivning påverkar våra sätt att se på 

livet och vilka val vi väljer att göra.  
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4.2. Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism syftar framförallt till att studera själva interaktionen i sig (Charon, 

1998). Charon (1998) menar vidare att den Symboliska interaktionismen ser människan som 

en aktiv del i interaktionen där de inblandade ständigt tolkar och påverkar varandra genom 

deras sätt att interagera med varandra Symbolisk interaktionism härstammar från 

socialfilosofen George Herbert Mead som var professor vid universitetet i chigago. Mead 

skrev många artiklar men det som kom att framförallt ge fart åt den symboliska 

interaktionismen var publicerade anteckningar av hans studenter från föreläsningar (Charon, 

1998). 

 

Charon (1998) menar att människan är aktiv och i interaktioner tolkar och anpassar vi oss 

ständigt till vår omgivning. Genom interaktionen så skapar vi erfarenheter och lär oss förstå 

omgivningens attityder för att sedan kunna ge en respons.  Blumer (1986) menar att den 

symboliska interaktionismen cirkulerar kring tre centrala premisser: 

 Att människans agerande grundar sig i vilket värde något har 

 Det är den sociala interaktionen som skapar mening till något 

  Hur någonting får mening när individer ingår i en social process. 

 

Blumer (1986) menar vidare att detta ”något” som en person kan anse ses av värde kan vara 

vad som helst och att beroende på hur värdefullt det är för individen så agerar denne på ett 

visst sätt. Vilket värde detta sedan har för oss påverkar vårt sätt att agera i den givna 

situationen. Genom den andra premissen är det den sociala praktiken som skapar 

meningsfullhet för olika saker (Blumer, 1986). Det är alltså genom en persons sociala 

omgivning som det skapas en bild av vad olika ting har för värde och hur man skall förhålla 

sig till olika saker. Genom den sista premissen utgår man från att det i en social interaktion 

ständigt sker tolkningar där olika handlingar ges en viss mening beroende på vem som tolkar 

dem (Blumer, 1986). Den sociala praktiken är med andra ord ständigt i rörelse och olika 

kontexter har olika ramar för hur personer får och inte får agera. 
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5. Metod 

5.1. Metodansats 

Den valda metodansatsen för studien är fältforskning. Fältforskningen – eller etnografi som är 

en synonym till fältforskning – menar Elvstrand, Högberg och Nordvall (2009) lämpar sig för 

studier där sociala och kulturella mönster inom olika typer av grupper skall studeras. Det är 

vanligt att i etnografiska studier använda sig av förhållandevis öppna frågor, vilka till exempel 

kan vara hur människor agerar tillsammans, hur de pratar och hur de skämtar (Lalander, 

2011). När det kommer till tillvägagångssätt vad det gäller metodval så beror det på vilken typ 

av miljö och syfte med studien forskaren har, de vanligast förekommande är observation och 

intervju (Lieberg, 1994). Att denna studie vilar på fältforskning som metodansats grundar sig 

i att syftet med studien är att undersöka vilka genusuttryck som synliggörs inom ett pojklag 

och inom ett flicklag, vilket innebär att sociala och kulturella mönster i form av genusuttryck 

och social interaktion skall undersökas. 

 

5.2. Urval 

Observationerna genomfördes på två handbollslag från en och samma förening, där 

juniorverksamheten var så pass bred att det fanns pojk- och flicklag i samma åldersgrupp 

födda 1998 och 1999. Två observationer vid match, samt två observationer vid träning 

genomfördes. En vid match och en vid träning för respektive lag. Anledningen till att de olika 

lagen var av samma åldersgrupp var på grund av att om det eventuellt uppkom några 

skillnader i ungdomarnas genusuttryck vid den sociala interaktionen med varandra och övriga 

aktörer som t.ex. ledare, så är ålderskillnaden inte en faktor. Samma resonemang bibehölls vid 

valet av en och samma förening för de båda lagen som medverkade vid observationerna. Var 

lagen från samma klubb så antog vi att pojk- och flicklaget gick under någorlunda lika 

förutsättningar vad det gäller idrottslig miljö samt resurser för vad som var möjligt och inte 

möjligt när det kom till de praktiska faktorerna så som budget för material och träningsmiljö, 

vilket lagen också gjorde. Då flicklaget och pojklaget hade samma antal träningar per vecka, 

samt hölls träningarna i samma idrottsarenor och idrottshallar. Urvalet var således ett 

stratifierat urval, eftersom urvalsgrupperna var separerade efter kön, samt att urvalet gjordes 

efter en åldersvariabel och efter förening (Olsson & Sörensen, 2007). 

 

Lalander (2011) nämner bland annat att det kan vara av fördel att välja olika miljöer eller 

situationer som på något sätt skiljer sig från varandra, för att på så sätt få en bild av om de 
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olika miljöerna genererar olika resultat. Vi valde att göra observationer av lagen både under 

träning och match. Detta för att kunna skapa en tydligare bild av hur genusuttryck synliggörs 

och vid vilken typ av social interaktion dessa genusuttryck synliggörs, eftersom vi inför 

studien inte kunde veta huruvida samma genusuttryck förekom på träning som på match. 

Under matcher tillkom faktorer som till exempel föräldrar och vänner till de som spelade, 

vilket skulle kunna ge utrymme för en annan typ av social interaktion gentemot den som 

uppstod på träningar, vilket möjligtvis kunde ha inneburit en annan typ av genusuttryck hos 

pojkar och flickor. Anledningen till att även observationer av träningar genomfördes är bland 

annat för att vi hade en idé om att det skulle kunna vara en annan typ av social interaktion, 

eftersom det ständiga tävlingsmomentet som finns under matchen inte var närvarande i 

samma utsträckning.  

 

5.3 Datainsamling 

Fältstudierna genomfördes genom icke-deltagande observationer. Observation är en 

vetenskaplig insamlingsmetod som enligt Patel (1987) är i synnerhet användbar vid studier 

där information om mänskliga beteenden i naturliga situationer skall samlas in. Fördelen att 

använda sig av observation som datainsamlingsmetod beskriver Patel vidare är att observation 

till skillnad från t.ex. intervjuer sker i ett naturligt sammanhang i samtid med att olika 

situationer uppstår. Att vi valde observation som datainsamlingsmetod låg lite till grund i att 

vi ville observera beteenden utan att individerna i gruppen skulle sättas in i en rekonstruerad 

situation. Samtidigt var observation den insamlingsmetod som var mest lämpad utifrån syftet 

med studien, att undersöka vilka genusuttryck som synliggörs genom social interaktion. Att 

föra intervju eller enkätstudie med barn och ungdomar kring detta område trodde vi inte 

skulle vara till fördel för resultatet eftersom det troligtvis skulle uppstå en komplex situation 

om spelarna själva skulle få förklara vilka genusuttryck de trodde sig använda vid träning och 

match vid social interaktion.  Observationen var som nämnt en icke deltagande observation, 

som innebär att den som observerar håller sig på ett visst avstånd för att försöka utgöra en så 

liten faktor som möjligt (Eriksson, 2011). En icke deltagande observation är också mest 

lämpad för strukturerade observationer, där observatörerna har med sig ett i förtid konstruerat 

observationsschema (Patel, 1987), vilket vi också tog hänsyn till inför observationerna. Vid 

observationerna satt vi observatörer på läktaren vida sidan av planen – både under match och 

under träning samtidigt som vi utförde fältanteckningar. Denscombe (2004) talar bland annat 

om en haloeffekt där deltagare i en observation inte agerar normalt på grund av vetskapen att 
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de blir observerade. För att öka möjligheterna att den grupp som studerades skulle få en god 

bild av oss så använde vi oss av en fältkontakt, vilket är en person som gruppmedlemmarna 

kände till och kunde framföra vårt syfte med att vara på plats och observera 

gruppmedlemmarna (Lalander, 2011). Att tänka på inför observationen var också att 

observation som datainsamlingsmetod inte enbart innebär fördelar, utan metoden har också 

vissa nackdelar man måste beakta och ta hänsyn till. Exempelvis beskriver Patel och 

Davidson (2003) att man noggrant som forskare måste tänka på vissa frågor kring metoden 

som t.ex. när vet man att ett beteende är representativt studien? Samt när fångas de spontana 

beteendena in? Detta är frågor som vi diskuterade igenom inför observationerna, både för vår 

egen skull som observatörer och för validiteten för studiens empiriska insamling.  

 

5.4. Konstruktion av observationsschema 

Två olika observationsscheman togs fram inför observationerna – ett anpassat för träning och 

ett anpassat för match. Observationsschemat för träning respektive match såg däremot nästan 

likadana ut, anpassning av situationer samt aktörer skiljde sig däremot åt. Vid bägge 

observationsscheman sattes situationer och aktörer in i olika sociala interaktionskategorier – 

positivt och negativt laddad verbal social interaktion, samt positivt och negativt laddad icke 

verbal social interaktion. 

Att vi använde oss av ett observationsschema där situationer och aktörer sattes 

in i olika situationer av social interaktion, beror på att det är en växelverkan mellan olika 

aktörer inom just verbal och icke verbal social interaktion som kom till uttryck. Fokus sattes 

vid den sociala interaktionen och genom att fokusera på olika former av social interaktion bröt 

vi sedan ner det sociala interaktionsbegreppet i olika delar, för att kunna förenkla själva 

observationen och veta vilka specifika händelseförlopp under observationerna som för studien 

skulle vara mest värdefulla. Detta användes sedan för att kunna observera vilka olika 

genusuttryck som synliggjordes vid olika specifika situationer vid social interaktion inom de 

båda praktikerna. 

Nedan kommer nu förklaring till innebörden av de olika delar som 

observationsschemat innehöll. 

 

Positivt laddad verbal social interaktion: positivt laddade budskap i verbal form exempelvis 

uppmuntran, positiv feedback, uppvisad glädje i verbal form, etc. 
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Positivt laddad icke verbal social interaktion: positivt laddade budskap i form av t.ex. gester 

och rörelser som applåder, klapp på axeln, high five etc.  

Negativt laddad verbal social interaktion: negativt laddade budskap i form av skäll, gnäll, 

nedlåtande kommentarer, hånskratt etc. 

Negativt laddad icke verbal social interaktion: negativt laddade budskap i form av t.ex. gester, 

blickar, etc. 

 

5.5. Bearbetning och analys av empiriskt material 

Den analytiska delen börjar oftast redan i insamlingsfasen då den som till exempel observerar 

eller intervjuar kan se olika likheter samt skapa övergripande teman (Svensson & Ahrne, 

2011). Den analysmetod som använts vid studien är ett tolkningsarbete som består av tre olika 

grader: tolkningar av första graden, tolkningar av andra graden samt tolkningar av tredje 

graden (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009). Tolkningar av första graden ägde rum redan 

vid observationerna, där konstaterande om vad vi sett och hört gjordes. På plats vid 

observationerna genomfördes fältanteckningar, där anteckningar av allt som hände som var 

relevant för oss skrevs ned med hjälp av det tidigare utformade observationsschemat. Nästa 

steg i analysen av det empiriska materialet var att förvandla de observationsanteckningar som 

samlats in till analyserbart empiriskt material (Svensson & Ahrne, 2011). Dessa anteckningar 

omvandlades från fältanteckningar till analyserbart material genom en transkribering av 

fältanteckningar, vilket genomfördes genom att vi satt och skrev om alla fältanteckningar i en 

mer detaljerad berättande form. Transkriberingen var en form av bearbetning av det empiriska 

materialet (Sörensen & Olsson, 2007). Efter transkribering påbörjades reduktion av data, som 

innebar kodning (Hjerm & Lindgren, 2010). I detta skede befann vi oss inom tolkningar av 

andra graden, där en process för att förstå det vi sett och hört påbörjades (Elvstrand et al., 

2009) för att kunna koda materialet. Efter kodning påbörjades tematisering där vi också gick 

in i tolkningar av tredje graden, som innebar att en tolkning av bakomliggande mönster till 

varför vissa genusuttryck uppstod i samband med viss typ av social interaktion gjordes. När 

tematiseringen och tolkningen av bakomliggande mönster till varför vi sett det vi hade sett 

under observationerna hade genomförts, gick vi sedan in i fasen slutsats och verifiering, som 

enligt Hjelm och Lindgren (2010) innebar att en summering av materialet görs där också 

analysen når sitt slutskede genom att vi genom analysen av materialet fick fram olika teman 

som slutligen var de teman som resultatet grundade sig på. Resultatets rubriker skapades 

genom att det material som framkom från observationerna kodades och tematiserades. 
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Därefter fann vi olika samband mellan olika teman som fick dem att höra ihop. De samband 

som på bästa sätt kunde binda ihop materialet blev de rubriker som återfinns i resultatdelen. 

Diskussionens rubriker skapades genom att vi använde oss av vårt syfte samt frågeställningar, 

som tillsammans med resultatets mest väsentliga delar utgjorde de två rubriker diskussionen 

kom att bestå av. Vikt lades även vid att dessa två rubriker skulle ha karaktären av tredje 

gradens tolkningr, det vill säga att rubrikerna skulle utgå från att ta reda på bakomliggande 

faktorer och mönster ur det som framkom i resultatet. 

Vid analysen av det empiriska materialet utgick vi från två olika perspektiv, det 

kultursociologiska perspektivet samt det symboliskt interaktionistiska perspektivet.  

 

5.5.1. Habitus som analysredskap 

Det kultursociologiska perspektivets bidrag till analysen var att ge oss insikt till varför och 

hur spelare och ledare agerar på ett visst sätt i en specifik situation utifrån tidigare 

erfarenheter. I och med att tidigare erfarenheter, såväl kulturella som personliga, präglar olika 

sätt att agera och tolka situationer. Exempelvis kunde vi utifrån det kultursociologiska 

perspektivet skapa oss en förståelse för varför spelare kunde agera annorlunda vid matcher 

mellan pojklag och vid matcher mellan flicklag. För även om spelare inte hade i åtanke att 

agera på ett specifikt sätt, så menar Trondman (1999) att vi föds in en viss kultur som präglar 

våra sätt att se på olika fenomen. Det vill säga att spelare utifrån de föreställningar som finns 

om manlig och kvinnlig idrott kan agera annorlunda i pojklag och flicklag . Utifrån det 

kultursociologiska perspektivet ger också en förståelse för ledarens beteende och betydelse för 

laget. Då ledarens habitus, alltså ledarens formade egenskaper utifrån vad denne har gjort, 

upplevt eller utsatts för (Redelius, 2000), har betydelse för hur han eller hon leder flicklag 

respektive pojklag. Exempelvis kan föreställningarna om att flickor inte idrottar av samma 

anledning som pojkar gör (Yan & McCullagh, 2004) vara en faktor till ledarens val av 

ledarskap, oavsett om det är medvetet eller omedvetet. Förståelsen kring varför pojkar och 

flickors idrottande ser ut som det gör, var också en förståelse som gav utrymme för tolkningar 

av det empiriska materialet vid dataanalysen. Bourdieu (1999) beskriver exempelvis att 

kvinnan av naturen är underordnad mannen i vår kultur, vilket gör det svårt för oss att 

resonera på ett annat sätt eftersom det är den verklighet vi är präglade av. Det vill säga att 

insikten om varför pojkar föreställs som mer tävlingsinriktade än flickor var en förutsättning 

till förståelse av både ledares och spelares agerande i flicklag respektive pojklag. 
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5.5.2. Interaktionsanalys av empiriskt material  

Med hjälp av symbolisk interaktionism kunde vi utföra analys av det empiriska materialet 

med fokus på två vitala delar, nämligen situationens inflytande på individen samt fokus på 

interaktionen mellan spelare och ledare. Charon (1998) menar bland annat att en av de 

centrala delarna i symbolisk interaktionism är att människan inte svarar på olika stimuli från 

omgivningen, utan hela tiden tolkar och definierar miljön för att sedan skapa sig en egen 

definition av situationen. Under analysen analyserade vi fram vilka faktorer det är i den 

specifika situationen som får personerna på planen att agera på ett visst sätt. Genom att ge 

aktörerna en aktiv roll som ständigt tolkande så kunde därför även de handlingar som utspelar 

sig ses som något med någon form av meningsskapande, där den som utför en viss handling 

har gjort ett val och reflekterat över varför den ska göras, inte bara som en reflex på något 

som omgivningen utfört. Till exempel om en person får en knuff och ramlar så finns det flera 

faktorer som påverkar hur den knuffade personen responderar. Var knuffen med mening eller 

var de något som uppstod i en trängd situation, bad personen om ursäkt, hur kan man agera 

utan att få bestraffning från domaren etc. Charon (1998) tar även upp att det är centralt i 

symbolisk interaktionism att lyfta fram själva interaktionen i sig. Vid analysen togs också en 

del av vad som sägs, hur det sägs och vilka signaler som skickas genom verbala och icke-

verbala handlingar i beaktning. För att koppla detta till studiens syfte så kan interaktionen och 

situationens inflytande tillsammans skapa förutsättning vid kartläggning av vilka genusuttryck 

som synliggörs inom de olika praktikerna och vid olika situationer. I vilka situationer något 

med ett visst symboliskt värde kommuniceras och hur omgivningen sedan svarar på detta var 

av stor vikt att få förståelse för vid analysen. Exempelvis hur andra lagkamrater och ledare 

reagerar när en person skadar sig eller hur spelarna pratar med varandra efter ett insläppt mål. 

        

5.6. Etiska överväganden 

Gällande etiska överväganden förhöll vi oss till de fyra etiska huvudkraven som 

Vetenskapsrådet (2002) har belyst som väsentliga att ta hänsyn till vid humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning.  

Det första etiska huvudkravet är informationskravet, som innebär att forskaren 

skall informera om studiens syfte till samtliga deltagare i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

Information om studiens syfte tilldelats ledarna till respektive lag som skall observeras. Också 

skriftlig information om studiens syfte och hantering av insamlad data delgavs ledarna. Ett 

annat etiskt huvudkrav är samtyckeskravet, som enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär att 
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deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Detta tog vi hänsyn till genom att 

vi förklarade för ledarna att om de inte fann det lämpligt av någon anledning att vi skulle 

fortsätta våra observationer av laget, skulle de utan vidare kunna be oss avbryta 

observationen. Eftersom datainsamlingsmetoden till denna studie var en icke deltagande 

observation, krävdes det dock att vi som observatörer såg över de etiska problem som infinner 

sig i och med en observation. Patel (1987) beskriver bland annat att etiska problem vid en 

observationsstudie exempelvis kan vara huruvida det är etiskt korrekt att observera utan att ha 

givit sitt samtycke för samtliga individer samt hur etiskt rätt är det att observatören är okänd 

för de observerade individerna. Dessa frågor är någonting som togs i beaktning och som enligt 

Patel (1987) vidare inte har några rätta svar, utan att allmän försiktighet måste råda, vilket 

också gjordes. Det tredje etiska huvudkravet är konfidentialitetskravet som innebär att 

uppgifterna om de inblandade i studien skall förvaras på sådant sätt att ingen annan än dem 

som utför studien kan ta del av uppgifterna. Detta togs hänsyn till genom att vi både skriftligt 

och muntligt förklarade att uppgifterna vi fick in genom observationerna skulle förvaras 

otillgängligt för andra, samt att vi inte på något sätt hade i åtanke att samla in uppgifter om 

enskilda individer eller publicera uppgifter om enskilda individer så att någon kan förstå vem 

denne person är. Det fjärde etiska huvudkravet enligt Vetenskapsrådet är nyttjandekravet, som 

innebär att uppgifterna från studien enbart får användas för forskningens ändamål. Detta 

klargjordes för ledarna genom att förklaring om vart studien publiceras efteråt delgavs, samt 

information om att studien inte på något sätt utfördes i något kommersiellt ändamål.  

 

6. Resultat och analys 

Vid analysen av det empiriska materialet skapades två teman som utgör de två huvudrubriker 

som vårt resultat resulterade i. Dessa två teman var relativt breda, vilket innebar att två 

underteman till varje huvudtema skapades. Dessa underteman presenteras som underrubriker 

till vardera huvudrubrik i resultatdelen. I resultatet presenteras de tolkningar som gjordes vid 

tolkningen av första graden, medan resultatanalys som följer efter varje underrubrik består av 

tolkningar av andra och till viss del tredje graden. Nedan finns en tabell där en överskådlig 

syn över vilka huvudrubriker och underrubriker som vid slutskedet av analysen av det 

empiriska materialet har tagits fram. 
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Huvudrubrik Underrubrik 

 

 Genusuttryck i relation till styrning 

av praktikerna 

 

 Balansgång mellan tävling och lek 

 Genusuttryck som synliggörs vid 

instruerande situationer 

 

 

 Genusuttryck i relation till sökandet 

efter uppmärksamhet och bekräftelse 

 

 Hantering av normativa 

föreställningar 

 Genusuttryck i relation till att ta plats 

 

 

 
6.1. Genusuttryck i relation till styrning av praktikerna 
 

Vår första resultatkategori handlar om hur de olika lagen har olika normativa inställningar till 

huruvida handbollsträningen skall ses som en social verksamhet eller som en 

tävlingsverksamhet, utifrån att studera olika sätt att uttrycka sig i olika situationer. Båda lagen 

ger förutsättningar för spelarna att få uttrycka sig lekfullt och ha roligt på träningarna, 

samtidigt som det finns en mer seriös sida både på pojksidan och på flicksidan. Däremot 

skiljer det sig i vilka genusuttryck pojkar och flickor använder sig av vid sociala interaktioner 

för att ge uttryck för huruvida lek eller tävling är accepterat i olika situationer. 

 

6.1.1. Balansgång mellan tävling och lek 

Resultatet visar tydligt ett samband mellan pojkars genusuttryck vid sociala interaktioner och 

flickors genusuttryck vid sociala interaktioner som antingen ger en större eller mindre 

acceptans för utrymme av lek och skoj under träning, samt också delvis under match. 

 

Pojkar 

I pojklaget går den växelvisa balansgången mellan lek och tävling i en cykel där spelarna 

till en början har fokus på lek. Tränaren sätter stopp för leken, vilket gör att spelarnas 

fokus läggs på tävling i stället för på lek. Leken i pojklaget tar oftast form vid situationer 

mellan olika övningar, då exempelvis spelarna börjar skjuta mot mål, skojbråka med 

varandra eller kasta bollar mot basketkorgarna i hallen för att se vem som kan sätta bollen 

i korgen först. När övningarna sedan sätter igång har spelarna ibland tappat fokus på den 

specifika handbollsträningen, vilket tränarna lägger märke till. När leken tar för stort 

utrymme av handbollsträningen, tar tränaren vid för att förhindra att leken tar fokus från 

träningen genom att exempelvis säga till spelarna. ”De som pratar eller gör någonting 

annat kan gå härifrån”, denna tillsägelse får sedan spelarna att återta fokus till rådande 
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övning. Tränarna är själva öppna för att gå från tävling till lek, genom att exempelvis 

brottas med pojkarna eller uttrycka skämtsamma kommentarer om övriga tränare eller till 

spelarna personligen. Tränarna återgår oftast snabbt till tävling och en seriös tränarroll 

efter att ha tagit en lekfull roll under en kort stund. Under observationerna uppstår det 

också situationer där spelarna själva säger till varandra att lägga mer fokus på träningen, 

än på andra saker. Exempelvis säger en spelare till en lagkamrat som efter ett missat skott 

förlorar koncentrationen ”kom igen nu”, vilket lagkamraten reagerar på genom att ge 

spelaren som gav honom en tillsägelse en blick samtidigt som han återtar fokus på 

träningen. Vid en annan situation fiser en spelare under en övning, vilket får samtliga 

spelare i laget att brista ut i skratt. 

 

Flickor 

Spelarna i flicklaget har en annan typ av cykel vad det gäller balansgången mellan tävling 

och lek. I flicklaget ligger oftast fokus till en början på tävling, men skiftar sedan från att 

gå från en seriös situation till att bli en lekfull situation. Exempelvis brister en spelare 

mitt under en övning ut med kommentaren ”hon sa att jag är jättebrun, men det är jag ju 

inte”. Kommentaren får både tränare och spelare att skifta fokus mot spelaren och den 

debatt kring huruvida flickan är brun eller inte startar. Ett ytterligare exempel på när 

spelarna i flicklaget går från seriös situation till lekfull situation är när tränarna sätter på 

musik, vilket får flickorna att börja dansa och skratta. Också tränarna börjar dansa när de 

märker att flickorna har börjat dansa. Tränarna visar också att det finns gränser för hur 

mycket lek som skall få utrymme under träningen. Exempelvis pratar två spelare 

oavbrutet med varandra under en ansträngande fysisk aktivitet, vilket får tränaren att gå 

fram och sära på flickorna och placera dem så att de inte sitter bredvid varandra. Tränarna 

har generellt högt till tak vad det gäller acceptansen av hur mycket lek och fokus på andra 

saker som tillåts under träningen, men vid situationer där tränaren ber om flickornas 

fokus riktar flickorna oftast fokus till tränaren och den rådande övning som skall 

genomföras. Sällsynt är situationer där spelarna själva bryter av en lekfull situation, men 

under matchen ber en spelare en annan spelare som står och pratar strax innan startsignal 

sin lagkamrat att vara tyst och fokusera på matchen.  

 

Analys 

Balansgången mellan tävling och lek i pojklaget respektive flicklaget ser ut på ungefär samma 

sätt, bortsett från att främsta fokus ligger vid skilda saker. I flicklaget ges det mer utrymme 

för skoj och lek, medan det i pojklaget inte finns samma acceptans för att lägga fokus vid 

någonting annat än den rådande träning som sker. Skillnaderna ligger också i att flicklagets 
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tränare, i större utsträckning än pojklagets tränare, uppmuntrar till lek genom att själva börja 

fokusera på andra saker än träningen när flickorna riktar fokus mot andra saker som t.ex. att 

dansa till musiken. Pojklagets tränare börjar till viss del också skoja med spelarna, men den 

leken är relativt kort och avbryts väldigt snabbt. Att acceptansen för att ge stort utrymme för 

lek i flicklaget, kan enligt det kultursociologiska perspektivet beskrivas genom tränarna för 

flicklaget samt också flickorna själva inte förväntar sig att en seriös anda skall ta främsta 

fokus inom ett flicklag (Trondman, 1999), eftersom tävling och prestation utifrån normativa 

föreställningar inte är den huvudsakliga anledningen till att flickor spelar handboll. Tvärtom 

gäller för pojklaget utifrån det kultursociologiska perspektivet, eftersom pojkar förväntas 

idrotta av skäl som är förenade med prestation, utveckling och tävling, vilket såldes är en 

föreställning som både pojkarna och tränarna av samhället är fostrade att relatera till 

handbollspraktiken för pojkar. Att flickspelarna agerar och ger uttryck för liknande 

genusuttryck inom laget och att pojkspelarna ger uttryck för liknande genusuttryck inom 

laget, beror också på att spelarna i de olika praktikerna påverkar varandra genom den sociala 

interaktionen (Charon, 1998). 

 

6.1.2. Genusuttryck som synliggörs vid instruerande situationer 

Vid observationerna synliggörs spelare och tränares syn på vilken inställning som råder eller 

bör råda inom laget. Vid instruktioner kan ett tydligt mönster av agerande urskiljas både från 

pojklaget och från flicklaget genom olika typer av genusuttryck, samt framgår det vilken 

karaktär de instruktioner och den feedback har som uppstår under observationerna. 

 

 

 

Pojkar 

Vad det gäller instruktioner är pojklagets tränare måna om att det skall finnas disciplin 

hos spelarna i laget. Det uppstår ett flertal situationer där tränaren under träningen höjer 

rösten och kräver spelarnas fulla fokus när de instruerar en övning. Tränarna till pojklaget 

säger exempelvis vid början av en övning när pojkarna är fokuserade på andra saker och 

inte lyssnar på honom ”sluta prata, ni ska visa mer respekt och lyssna”. Ett ytterligare 

exempel när tränarna höjer rösten är när spelarna springer i vägen för målvakten under en 

skottövning, varpå tränaren med högt tonläge frågar spelarna om dem har förstått vad han 

sade, vilket resulterar i att spelarna i kör ropar ”ja” till svar. När spelarna i pojklaget inte 

förstår någonting, frågar det i första hand varandra och inte tränaren. Exempelvis förstod 

en spelare inte en övning, han frågar då sin lagkamrat som genom kroppsliga gester visar 
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hur övningen går till samtidigt som han sansat och lågmält förklarar verbalt. Pojkarna är 

också måna om att genomföra olika övningar på ett bra sätt. Exempelvis förklarar 

tränaren att spelarna inte behöver klappa i händerna mellan varje armhävning eftersom 

det är svårare och mer fysiskt krävande, varpå samtliga spelare börjar göra armhävningar 

där de försöker göra handklappning emellan.  

 

Flickor 

Flicklagets tränare visar en ödmjuk attityd gentemot sina spelare som indikerar att 

flickorna tillåts prata under övningar och instruktioner, så länge de inte pratar för högljutt 

eller för mycket. Ett exempel på det är när en tränare reagerar på att flickorna pratar för 

mycket och går fram till två flickor som sitter bredvid varandra under en övning och 

skrattar, tränaren säger då ”x du får sätta dig bredvid x istället” varpå tränaren direkt 

kommer med följande kommentar ”det är okej va?”. När tränaren ger spelarna en 

tillsägelse börjar flickorna ofta fnissa. När flickorna inte förstår en övning, frågar de först 

tränaren hur de skall göra. Ett exempel på en spelare som inte förstår en övning är när 

spelaren efter tränarens instruktioner utbrister ”men asså jag fattar ju inte” samtidigt som 

den berörda spelaren ger upp övningen genom att lägga sig på golvet och tjura. Flickorna 

tittar ofta på varandra när de gör olika övningar och gör ofta som de andra spelarna gör. 

Ett annat exempel är när tränaren ber spelarna göra ett antal sit-ups, när några spelare ser 

att andra lagkamrater slutar efter för få sit-ups, slutar också dessa spelare innan de har 

gjort klart rätt antal situps. 

 

Analys 

Genusuttryck som synliggörs vid instruerande situationer skiljer sig mellan pojklaget och 

flicklaget. Att olika genusuttryck synliggörs i de olika praktikerna vid instruerande 

situationer, kan således ses som ett resultat av att ledarna för de olika praktikerna har olika 

acceptans för vissa beteenden under instruerande övningar. Exempelvis tillåter inte pojklagets 

ledare dem att prata under instruktioner, vilket flicklagets ledare i större utsträckning gör. Det 

leder sedan vidare till att spelarna i de olika lagen utifrån ett symbolisk interaktionistisk 

perspektiv tar efter varandra och på så vis lär sig vilka beteenden som är accepterade av både 

lagkamrater och ledare under instruerande situationer (Charon, 1998). Pojkarna har 

exempelvis lärt sig att disciplin skall råda, genom att ledaren säger till dem att vara tysta 

under instruktioner, medan flickorna visar att de inte tar sin ledares tillsägelser med lika stor 

respekt eftersom många börjar fnissa vid tillsägelser. Att ledarna har olika acceptansnivåer för 

olika beteende, kan således utifrån det kultursociologiska perspektivet bero på att ledarna 
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besitter ett habitus som är baserat på en syn att flickor agerar på ett visst sätt, samt att pojkar 

agerar på ett visst sätt (Redelius, 2002). Acceptansen grundar sig sedan i vilka erfarenheter 

ledarna har för vad som är normalt beteende för spelarna inom de två handbollspraktikerna. 

 

6.2. Genusuttryck i relation till sökandet efter uppmärksamhet och 

bekräftelse 

I både pojklaget och flicklaget synliggörs olika genusuttryck som sätts i relation till hur 

pojkarna och flickorna försöker få uppmärksamhet av lagkamrater eller tränare. Dessa 

genusutryck synliggörs på skilda sätt i liknande typer av sociala interaktioner. 

 

6.2.1. Hantering av normativa föreställningar 

I resultatet framgår det att de normativa föreställningar kring pojkar och flickor inom idrotten 

är någonting som många gånger präglar de genusuttryck som synliggörs vid interaktionen 

mellan pojkarna och mellan flickorna. Hanteringen av de normativa föreställningar som 

samhället har på pojkidrott och flickidrott, är någonting som hanteras genom att spelarna 

inom de två handbollspraktikerna ofta använder sig av normativa handlingssätt för att 

exempelvis få bekräftelse av lagkamrater eller få uppmärksamhet av omgivningen. 

 

Pojkar 

Spelarna i pojklaget är samtliga klädda i längre shorts, som slutar nedanför knäna eller en 

kort bit ovanför knäna. De manliga tränarna i pojklaget är samtliga klädda i 

träningsoverall, några kvinnliga tränare i pojklaget finns inte. De allra flesta spelarna och 

tränarna har kortklippt hår. Någon enstaka spelare har lite längre hår, men inte så pass 

långt hår att det går att sätta upp i en hästsvans eller liknande. Den attityd som råder inom 

pojklaget är relativt hård och tuff. Exempelvis kommer en spelare försent till träningen, 

en lagkamrat utbrister då ”x missar fysen med flit, moget”. När pojkarna hälsar på 

varandra när de anländer till träningen hälsar de oftast med en verbal hälsning, i de fall 

hälsningen inkluderas av någon form av fysisk kontakt är det en handskakning. Fysisk 

närkontakt i pojklaget består av skojbråk, bortsett från den fysiska närkontakt som sker 

vid de specifikt handbollsrelaterade övningarna som till exempel genombrott och 

försvarsspel. Fysisk närkontakt sker också vid utgivande av positiv feedback. Exempelvis 

klappar spelarna varandra på ryggen när en lagkamrat har genomfört en bra prestation, 

eller så gör spelarna high five. Vid den verbala formen av feedback är feedback som 

inkluderar manliga ord vanligt förekommande. Exempelvis säger en spelare till sina 

lagkamrater efter goda prestationer ”bra jobbat gubbar”. Samtidigt som en tränare 
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skämtsamt säger ”du är en död man x” till en spelare som gör mål på honom, vid en 

situation där tränaren står i mål. 

 

Flickor 

Majoriteten av spelarna i flicklaget har korta tights på sig. Några få flickor har längre 

shorts på sig. Samtliga spelare i flicklaget har håret uppsatt i en hästsvans eller en 

hästsvans med en fläta i, både under träning och under match. De manliga tränarna i 

flicklaget har på sig träningsoverall, medan den kvinnliga tränaren som har hand om 

fysträningen har på sig långa tights och ett tight linne. Spelarna i flicklaget har i 

allmänhet en trevlig ton gentemot varandra, exempelvis visar en spelare upp sin nya 

tandställning varpå lagkamraterna runt omkring ger positiva kommentarer om 

tandställningen som exempelvis en spelare som säger ”åååh men gud vad fiiint”. När 

flickorna hälsar på varandra när de anländer till träningen är det oftast i form av höga och 

gälla hejrop samtidigt som flickorna ger varandra en kram. Spelarna i flicklaget visar 

mycket ömhet gentemot varandra, exempelvis lägger sig en spelare på golvet under en 

övning på grund av att spelaren inte tycker sig kunna genomföra övningen på ett bra sätt. 

Flickan som lägger sig på golvet lägger sig då under lagkamrat som står med fötterna på 

en bänk och händerna i golvet, för att göra en armhävning. Lagkamraten som skall göra 

armhävningar går sedan ner i armhävningar samtidigt som hon varje gång hon kommer 

ner till flickan som ligger under henne på golvet lägger sin kind mot hennes kind och 

gosar. När flickorna ger positiv feedback till varandra är det oftast i verbal form, väldigt 

sällan inkluderar feedbacken någon form av fysisk kontakt. Exempelvis säger en spelare 

till sin lagkamrat efter en bra prestation ”bra skott x”. Feedbacken i flicklaget skiljer sig 

från träning till match. Under träning förekommer feedback i relativt stor utsträckning hos 

spelarna, framför allt positiv feedback, medan spelarna som befann sig på planen under 

match sällan ger varandra varken positiv eller negativ feedback. Spelarna som satt på 

bänken under matchen applåderade efter bra prestationer av spelarna på planen. Samtliga 

spelare applåderar vid bra prestationer när dem sitter på bänken, samtidigt som ingen av 

spelarna ägnar sig åt någon form av feedback när dem befinner sig på planen.  

 

Analys  

Hanteringen av de normativa föreställningar som finns om pojkar och flickor inom idrotten 

kan genom genusuttrycken vid interaktionerna ses som en form av bekräftelse för att flickorna 

och pojkarna är medvetna om vilka normer och värderingar som gäller för de två praktikerna. 

Att genusuttrycken i flicklaget skiljer sig mellan träning och match, visar således också 

utifrån ett kultursociologiskt perspektiv på att det finns någonting underliggande, exempelvis 
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brist på ett habitus inför en matchsituation, som gör att flickorna inte kan eller vågar agera på 

samma sätt som under träning som match (Redelius, 2002). Sätten som pojkarna och flickorna 

hälsar på är exempelvis också tydliga indikatorer på att praktikerna är färgade av de normer 

som finns hur pojkar och flickor skall eller bör agera utifrån samhälleliga föreställningar. Att 

spelarna hanterar de normativa föreställningarna på samma sätt inom de enskilda 

handbollspraktikerna, beror också utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv på att 

spelarna konstruerar beteende utifrån vilka agerande spelarna har lärt sig vara värdefulla i 

olika situationer (Blumer, 1986). Spelarna i pojklaget skakar således hand med varandra, 

eftersom de besitter kunskap om hur denna handling värderas av omgivningen, samtidigt som 

spelarna i flicklaget hälsar på varandra genom att kramas av samma anledning. 

 

6.2.2. Genusuttryck i relation till att ta plats 

Både flickor och pojkar visar i de studerade praktikerna genom olika typer av genusuttryck att 

de vill ta plats, vill bli sedda eller vill bli hörda inom de respektive praktikerna. Det skiljer sig 

hur pojkar och flickor strävar efter att ta plats under match respektive under träning. 

Genusuttryck i relation till att ta plats är en underrubrik där skillnaderna i pojklagets och 

flicklagets användning av olika typer av genusuttryck tydliggörs. 

 

Pojkar 

I pojklaget ligger fokus vid hur spelarna tar plats ofta förenat med goda prestationer. 

Tävlingssituationer uppstår många gånger från ingenting, det är exempelvis en spelare 

som står och kastar en boll i en basketkorg. Spelaren jublar när han sätter bollen i korgen. 

Fler pojkar anländer då till spelaren och en tävling om vem som kan sätta flest bollar i 

korgen startar. En annan situation är när en spelare går fram och brottar ner en lagkamrat, 

utan att lagkamraten är beredd på handlingen. Målgester är också någonting som är 

vanligt förekommande i pojklaget i allmänhet, men i synnerhet under träning. 

Målgesterna kommer till uttryck genom höga segerrop eller icke verbala gester som t.ex. 

att en spelare sträcker upp händerna i luften, eller när en spelare knyter näven och 

sträcker upp den i luften under match efter att han har gjort ett mål.  

 

Flickor 

Spelarna i flicklaget är benägna att få bekräftelse av lagkamrater och tränare efter bra 

prestationer. Vid en situation klarar en spelare av att utföra en tekniskt svår uppgift, utan 

att tränaren tittade på. Spelaren ropar då på tränare och lagkamrater att dem skall titta på 

henne samtidigt som hon utför övningen igen. Under träningarna göra spelarna många 
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målgester efter bra prestationer, samt får spelarna positiva reaktioner från omgivningen 

efter bra prestationer. Under match är dock målgester sällan förekommande. En flicka 

göre ett mål, hon höjer armen halvvägs, men tar sedan ner armen och springer tillbaka till 

försvaret med nedböjt huvud samtidigt som vi observatörer kan skymta ett litet leende. 

Spelarna som befinner sig på planen gör inte heller några målgester när lagkamraterna gör 

mål eller gör någon annan bra prestation. Spelarna i flicklaget ägnar sig många gånger 

också åt lek. Exempelvis börjar spelare vid flera tillfällen att dansa, vilket gör att 

lagkamrater och tränare ser åt deras håll och antingen skrattar eller börjar dansa själva. 

 

Analys 

Både i pojk- och flicklaget synliggörs genusuttryck som är relaterade till att spelarna vill ta 

plats i laget. Både pojkarna och flickorna visar att de vill ta plats genom att visa upp bra 

prestationer för sina lagkamrater och ledare. Vad som skiljer sig är däremot att pojkarna ofta 

förenar sitt sätt att ta plats och få uppmärksamhet genom tävling, medan flickorna visar att de 

vill ta plats och få uppmärksamhet både genom bra prestationer och genom lek som inte är 

handbollsspecifik. Att pojkarna tar plats genom att tävla mot varandra kan således ha sin 

grund i att uppmärksamhet och bekräftelse är någonting som de har lärt sig är kopplat till bra 

prestationer, medan flickorna både kopplar bekräftelsen till bra prestationer och till att vara 

roliga. Det finns således olika värderingar i hur spelarna i de olika lagen skall agera för att få 

respons i form av uppmärksamhet av lagkamrater och ledare (Charon, 1998). killarna försöker 

vara roliga och skämta under träningen, stoppas de ofta av tränarna vilket gör att den typen av 

uppmärksamhet är förenat med negativ respons, medan lek i flicklaget precis som bra 

prestationer är förenat med positiv respons. Utifrån det kultursociologiska perspektivet beror 

också de skilda genusuttrycken i strävan efter att få uppmärksamhet och att ta plats på att 

sociala strukturer som innebär hur flickor respektive pojkar skall agera för att få 

uppmärksamhet av omgivningen är förkroppsligat hos spelarna (Miegel & Johansson, 2002). 

Det vill säga att spelarna kanske inte medvetet agerar, men de har de sociala strukturerna 

underliggande hos sig, som påverkar vilka genusuttryck de använder sig av när de vill ta plats 

i praktiken eller när de vill få uppmärksamhet av omgivningen. 

 

Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningen av resultatet är att pojklaget och flicklaget inom handbollspraktiken 

använder sig av olika genusuttryck vid sociala interaktioner. Dessa genusuttryck ger således 

en bild av vilka beteende som är accepterade inom de olika praktikerna. Vilka beteende som 
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är accepterade inom praktiken avgör sedan också vidare vilken styrning av praktiken som är 

aktuell, exempelvis om praktikerna bedrivs i sociala syften eller i syften att laget och spelarna 

skall bli bättre idrottare. 

 

7. Diskussion 

Under denna rubrik följer först en resultatdiskussion där resultatet i förhållande till tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter diskuteras, följt av en metoddiskussion där metodval 

och tillvägagångssättet för studien diskuteras. 

 

7.1. Resultatdiskussion 

7.1.1. Skilda genusuttryck i relation till kulturella föreställningar och genusordning 

I resultatet framkommer att de genusuttryck som synliggörs inom de två handbollspraktikerna 

många gånger, till och med i de flesta fall, skiljer sig åt. I de två olika handbollspraktikerna 

synliggörs olika genusuttryck som visar vilken styrning de olika handbollspraktikerna har. I 

pojklaget synliggörs genusuttryck som visar att praktiken är mån om att upprätthålla en 

tävlingsinriktad och seriös anda, medan i flicklaget synliggörs genusuttryck som visar att 

styrningen av handbollspraktiken är mer socialt förankrad. Kopplar vi dessa resultat till 

studier av Decker (1995) och Bollok et al. (2011) kan vi konstatera att vår studie bekräftar de 

motiv i Deckers och Bollok et al. studier som pojkar och flickor menar vara anledningen till 

att de ägnar sig åt idrott. Dessa motiv som framkommer i Deckers och Bollok et al. studier är 

att personer av kvinnligt kön idrottar av sociala skäl, medan personer av manligt kön idrottar 

av skäl som är förenade med prestation och resultat. Skillnaderna i de genusuttryck som 

synliggörs i pojklaget respektive i flicklaget beror således på att lagen består av spelare av 

olika kön, men vad som är intressant är de bakomliggande faktorerna till att spelarna med 

olika kön använder sig av skilda genusuttryck, då kön och genus rent teoretiskt är två skilda 

saker: biologiskt och socialt/kulturellt kön (Blomqvist, 2005). Eftersom pojkar har ett behov 

av att vara mer dominanta än flickor inom den idrottsliga kontexten (Jonasson, 2011) gör det 

att den manliga praktiken präglas av en tävlingsinriktad mentalitet. Denna mentalitet får 

ständigt näring från spelarna och ledarna i handbollspraktiken, eftersom deras habitus är 

präglat av kulturens sätt att se på hur pojkar och flickor bör agera inom idrott och agerar 

därefter (Bourdieu, 1999; Zimmerman & West, 1987). I en studie av Fagrell (2000) framgår 

det att pojkar och flickor har olika uppfattningar om hur de bör uppträda inom olika 

situationer. Jämför vi Fagrells studie med vår stämmer Fagrells resonemang in eftersom 
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pojkarna och flickorna går in i de olika handbollspraktikerna med uppfattning om att de bör 

agera på olika sätt, vilket synliggörs genom att pojkarna är klädda i knälånga shorts, pratar 

med relativt hård ton med varandra samt att pojkarnas fysiska närkontakt består av skojbråk. 

Likväl som det blir ofrånkomligt att flickorna är klädda i korta tights, att flickorna pratar med 

ödmjuk ton mot varandra samt att flickornas fysiska närkontakt består av kramar. Dessa 

genusuttryck grundar sig i att spelarna i de olika handbollspraktikerna är medvetna om vilket 

typ av genus de tillhör, eftersom Burr (1998) menar att människor från och med barnsben 

utvecklar en förståelse och insikt kring att det finns två typer av genuskategorier, samt att det 

enbart går att tillhöra en av dessa kategorier.  

Bortsett från att skillnaderna beror på kulturella faktorer är det också i relation 

till det symboliskt interaktionistiska perspektivet oundvikligt att genusutryck ter sig olika 

inom de två praktikerna, eftersom samtliga spelare i de olika praktikerna påverkar varandra 

genom sitt sätt att integrera med varandra (Charon, 1998). Vidare konstrueras spelarnas sätt 

att agera i olika situationer utifrån vad de enskilda spelarna lär sig se som värdefullt i olika 

situationer, samt att de anpassar sitt agerande efter huruvida bilden av hur andra kommer 

värdera deras handlingar (Blumer, 1986). Att kvinnliga rugbyspelare enligt en studie av 

Fallon och Jome (2007) känner sig tvungna att behöva bevisa för omvärlden att de klarar av 

att befinna sig inom en så manligt präglad kontext, kan därför relateras till att spelarna i denna 

studie ser olika värden i hur de vill uppfattas samt att de strävar efter att försöka anpassa sig 

till olika situationer inom de olika handbollspraktikerna (Blumer, 1986). Hanteringen av olika 

värden bidrar således i förhållande till att pojkarna och flickorna har olika habitus, att spelarna 

använder sig av de genusuttryck som utifrån samhället ses som normativt inom de skilda 

handbollspraktikerna (Trondman, 1999). Att de genusuttryck som framkommer i resultatet i 

relation till tidigare forskning inom ämnet visar att pojkar och flickor upprätthåller normativa 

föreställningar, ger uttryck för att den idrottsliga praktiken anammar de normativa regler som 

samhället sätter upp. Vad som gör att dessa regler inte bryts i de olika praktikerna har att göra 

med att det finns ett värde i att inte bryta det normativa mönster som finns, nämligen att den 

som inte bryter det normativa mönstret slipper bli utpekad och få negativa reaktioner från 

omgivningen (Zimmerman & West,1987; Blumer, 1986). Svaleryd (2002) beskriver 

exempelvis att det finns olika regelsystem inom skolans värld för pojkar och flickor, relaterar 

vi Svaleryds resonemang till vår studie kan vi därmed konstatera att olika regelsystem för hur 

pojkar och flickor skall vara också upprätthålls inom handbollspraktikerna. Vad som vi anser 

vara anmärkningsvärt är att resultatet av vår studie vad det gäller pojkar och flickors beteende 

och synliggörande av genusuttryck inte skiljer sig åt gentemot de studier som den tidigare 
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forskningen består av. Vårt resultat ger således en bekräftelse för att det finns skilda 

föreställningar för hur pojkar och flickor skall eller bör agera, genom synliggörandet av skilda 

genusuttryck vid social interaktion under liknande situationer. 

 

7.1.2. Skillnader i genusuttryck vid social interaktion i de olika handbollspraktikerna 

skapar olika villkor och förutsättningar för spelarna 

Konsekvenser som de skilda genusuttrycken kan innebära för handbollen som idrott, kan om 

vi ser till ett kultursociologiskt perspektiv bland annat vara att en acceptans för att flickor och 

pojkar idrottar av olika skäl ligger undermedvetet i de normativa värderingar som finns i 

samhället kring flickor och pojkar inom idrotten. Att flickor och pojkar idrottar av olika skäl 

är förvisso någonting faktiskt, då flickor och pojkar i studier av bland annat Decker (1995) 

påstår sig idrotta utifrån olika skäl och motivationsfaktorer. Problemen som den acceptans för 

att flickor och pojkar rent generellt idrottar av olika skäl, riskerar dock att leda vidare till att 

den manliga och kvinnliga idrotten på sikt inte befinner sig under samma förutsättningar. Det 

finns idag tydliga exempel på hur den manliga idrotten dominerar över den kvinnliga idrotten, 

inte minst beskriver Koivula (1999) i sin studie att männen är det mest representerade könet i 

massmedias bevakning av idrott. Sätter vi Koivulas studie i relation till vårt resultat kan vi 

därmed se skilda genusuttryck som en bidragande orsak till ojämnställd mediaspridning i 

förlängningen, eftersom idrott redan på ungdomsnivå uppfattas på ett sätt där pojkarna är mer 

seriösa och måna om goda prestationer än flickorna, vilket gör att den manliga konstruktionen 

om idrott upprätthålls (Fagrell, 2000). Konsekvenserna av skilda genusuttryck inom flicklag 

och pojklag leder därmed till att jämställdheten inom idrotten inte kan föras framåt, eftersom 

skillnad görs på kvinnlig och manlig idrott. För vad som är anmärkningsvärt från resultatet i 

denna studie är hur flickorna vid träning inte böjer sig för att göra målgester och visa glädje 

vid bra prestationer, samtidigt som dem under match inte ger tillstymmelse till att vilja visa att 

de är nöjda över prestationer utan snarare är reserverade mot såväl tränare som mot 

lagkamrater. Att det kan skilja sig så oerhört mellan de genusuttryck som synliggörs under 

flickornas träning mot de genusuttryck som synliggörs under match kan ha sin grund i att 

flickorna ser handbollen som en social praktik, vilket också framgår att de gör genom 

synliggörandet av genusuttrycken. Denna inställning till att idrottande är en form av social 

praktik kommer således i kollision med den tävlingssituation som en match innebär. Vidare 

hamnar alltså flickorna, om vi sätter resultatet i vår studie i relation till Fagrells (2000) studie, 

i en situation som de utifrån träningsaspekter inte är lika bekanta med. När flickorna sätter sig 

in i en tävlingssituation tar de då fram erfarenheter från tävling, vilket utifrån ett normativt 
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perspektiv innebär att flickorna hamnar i en situation där den manliga konstruktionen är 

dominerande (Fagrell, 2000). Att flickorna inte kan hantera den situation de ställs inför beror 

således enligt Redelius (2002) på att flickorna eventuellt inte besitter det habitus som är 

nödvändigt för att ges förutsättningar att kunna hantera en situation som är manskonstruerad. 

Dock behöver det nödvändigtvis inte vara flickorna som inte kan hantera situationen, utan det 

kan också bero på att tränarna inte sitter på ett habitus som bidrar till att spelarna i flicklaget 

inte inom den idrottsliga kontexten fostras efter de förutsättningar som en tävlingssituation 

idag kräver (Redelius, 2002). Konsekvenserna för de olika genusuttryck som synliggörs i 

pojklaget respektive flicklaget grundar sig alltså i att de sociala strukturerna om kvinnligt och 

manligt inom idrott är förkroppsligat hos pojkarna och flickorna samt hos deras ledare 

(Miegel & Johansson, 2002), detta i sin tur är grunden för vilka konsekvenser de olika 

genusuttrycken medför. I jämförelse med en studie av Bollok, Takacs, Kalmar och Dobay 

(2011) innebär konsekvenserna därmed att flickors och pojkars olika motiv till sitt idrottande 

inte ifrågasätts av samhället, vilket tydliggörs i vårt resultat då de olika praktikerna får olika 

typ av styrning. Denna styrning påverkar sedan uppfattningar av laget hos omgivningen där 

flicklaget eventuellt inte ses som lika måna om att lägga fokus vid att uträtta bra resultat eller 

prestationer. Således kan skilda genusuttryck inom de två handbollspraktikerna bidra till att 

resurser för pojklagets framgång läggs vid större vikt hos till exempel föreningsstyrelsen, 

vilket eventuellt kan bidra till skilda villkor för pojkarna och flickornas idrottande eftersom 

pojkarna både utifrån tidigare forskning och utifrån vårt resultat kan ses som mer tävlings – 

och prestationsinriktade. Resultatet av vår studie stämmer därmed överens med Redielus 

(2002) studie om att samhället inte påverkar idrotten i enkelriktad väg, utan idrotten påverkar 

också samhället genom att resultatet visar att de genusuttryck som synliggörs inom de olika 

handbollspraktikerna förenas med de föreställningar som samhället har om pojkar och flickor 

inom den idrottsliga arenan. Den idrottsliga påverkan av samhället är därmed att skilda 

genusuttryck hos pojkar och flickor används inom idrotten, utan att de ifrågasätts. 

 

7.2. Metoddiskussion 

Metoden för empirisk insamling var icke deltagande observation, som är en av 

datainsamlingsmetoderna inom metodansatsen fältforskning (Lalander, 2011). I efterhand kan 

vi känna att en deltagande observation också möjligtvis hade kunnat ha använts till fördel, 

eftersom vi vid vissa situationer inte hörde vad varken spelare eller tränare sa. Däremot hade 

en deltagande observationsform inneburit att en del av vårt syfte att inte påverka spelarna med 
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vår närvaro ha försummats (Lalander, 2011), samtidigt som vi i efterhand kan fråga oss hur 

mycket vi egentligen påverkade deltagarna genom vår icke deltagande observationsroll. I 

synnerhet flicklaget var nyfikna på vilka vi var, vilket ledde till att många flickor till en början 

la fokus vid oss under träningen – trots att tränare informerade om vad vi gjorde där och vad 

vårt syfte med besöket var för någonting. Dock upplevde vi att både pojkarna och flickorna 

efterhand under träningens gång glömde bort oss, vilket får oss att åter se fördelarna med den 

empiriska insamlingsmetod som valdes. Exempelvis kunde observationer av detaljer 

möjliggöras, som vid deltagande observation eventuellt skulle ha begränsat (Lalander, 2011). 

Med detta i åtanke så var icke deltagande observation ett bra val, eftersom smådetaljer var 

någonting som var värdefullt vid tematiseringen av den empiriska insamlingen som 

genomfördes under observationerna. En ytterligare fördel med icke deltagande observation är 

också som precis nämnt, att möjligheterna till fältanteckningar var större än om en deltagande 

observatörsroll hade inträtts (Lalander, 2011). Vi kan också själva ifrågasätta vårt val av att 

inte komplettera vår studie med intervjuer, eftersom intervjuer hade fångat kunskap hos de två 

urvalsgruppernas upplevelse av sitt användande av genusuttryck vid social interaktion (Olsson 

& Sörensen, 2007). I efterhand kan vi tycka att intervju av tränarna och deras upplevelse av 

de genusuttryck spelarna använder sig av hade varit intressant för studien, men i brist på 

resurser i form av tid prioriterade vi enbart observationer. Observationerna gav oss också det 

material som vi var ute efter att undersöka, så även om intervjuer hade tillfört en intressant del 

i studien så kan vi inte utan att ha genomfört intervjuer påstå att det hade bidragit till ett bättre 

resultat.  

Studiens urvalsgrupp bestod av ett flicklag och ett pojklag i handboll, båda lagen 

med spelare födda 1998 och 1999. Vi anser att urvalet var ett representativt urval då rimlig 

data för studien möjliggjordes (Denscombe, 2002). En reflektion av studiens urval i efterhand 

kan också vara att för kunna stärka generaliserbarheten i studien, hade fler lag behövt 

studeras. Resultatet av studien kan dock överföras på liknande praktiker, det vill säga inom en 

ram där handbollsföreningar där pojklag och flicklag ges samma förutsättningar och tränar 

under samma policy som de undersökta praktikerna befann sig inom (Sörensen & Olsson, 

2007).  

 Vad det gäller de etiska hänsynstagande som gjordes vid studien tog vi hänsyn 

till Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav. Extra hänsyn fick tas till samtyckeskravet, då 

Patel (1987) menar att etisk problematik uppstår vid icke deltagande observation eftersom 

samtliga individer som deltar i studien inte personligen delgavs information eller kunde göra 

sin röst hörd över sin medverkan i studien. Patel menar dock vidare att hantering av frågan 
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enbart kan göras genom att tillmötesgå problematiken med allmän försiktighet. Allmän 

försiktighet rådde genom att vi försökte hålla en låg profil samt inte försökte söka kontakt 

med spelarna, eftersom vi ansåg att kontakt med spelarna skulle kunna medföra att de kunde 

uppfatta att vi på något sätt var ute efter att studera dem personligen. I övrigt uppstod inga 

problem med den valda metoden, vi tror att det kan bero på att vi sedan tidigare var bekanta 

med observation som datainsamlingsmetod, sedan var vi också inför studien pålästa om vad 

som gällde vid en fältforskning. 

 

8. Vad studien kan bidra med 

Vad denna studie kan bidra med är framför allt en kunskap om vad samhällets normer och 

föreställningar kring manlig och kvinnlig idrott har för betydelse för villkoren för idrotten 

även hos barn och ungdomar. Exempelvis framgår det i en studie av Fallon och Jome (2007) 

att rugbytjejer är medvetna om att andra människor antingen betraktar dem som odugliga i 

sporten, eller betraktar dem som homosexuella – eftersom rugby är så långt ifrån 

föreställningen om vad som är kvinnligt man kan komma. Dessa spelare är dock medvetna om 

sin situation och lär sig hantera den, även om de menar att det inte är speciellt angenämt alla 

gånger. För att ta upp kampen mot att idrotten skall vara en jämställd arena där 

föreställningarna om vad som är kvinnligt och manligt inte skall vara en påverkande faktor för 

olika idrottare, är det viktigt att synliggöra vilka normer som finns och vilka genusuttryck 

som pojkar och flickor använder, för att en förändring skall kunna ske. Vad denna studie 

bidrar med och vad vi vill synliggöra är därmed att det i allmänhet faktiskt råder skilda 

praktiker mellan flickidrott och pojkidrott, men också i synnerhet att flickor redan i tidig ålder 

präglas av den manliga konstruktion som idrotten idag många gånger utgår från. Vad denna 

studie vidare också kan bidra med är att få tränare och människor som är involverade inom 

den idrottsliga arenan att få insikt om att villkoren för manlig och kvinnlig idrott rotas redan 

vid tidig ålder. Fortsatt forskning kan förslagsvis vara att studera hur man kan gå tillväga för 

att få idrotten mer jämställd, för att skapa jämställda villkor som får både pojkar, män, flickor 

och kvinnor att idrotta under samma principer, utan att genusskillnader skall vara vad som 

sätter främsta prägel inom kontexterna. Förhoppningen är därför med denna uppsats att kunna 

bidra med kunskap om varför pojkar och flickor använder sig av skilda genusuttryck, samt 

vad detta innebär för konsekvenser för idrotten i stort. Dock kan man ifrågasätta studien då en 

bild av att alla idrottare skall få samma förutsättningar vad det gäller att uppfattas som 

tävlingsinriktade och seriösa lyfts fram, det är inte vår tanke. Utan vår tanke är att möjliggöra 

en diskussion om ett mer jämställt idrottssamhälle – där alla idrottare skall få ge personliga 
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skäl till sitt idrottande, utan att skälen till deltagande i idrott måste vara förenade med 

normativa föreställningar. Vill pojkar idrotta av sociala skäl, skall detta inte ifrågasättas – 

likväl som flickor som vill idrotta av tävlingsinriktade skäl ej skall ifrågasättas. 
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Bilaga 1. Observationsschema – träning 

  

Observatörer: 

Plats: 

Datum/tidpunkt: 

Antal närvarande spelare:          Antal närvarande tränare/ledare:        Antal närvarande publik: 

 

Pojklag/flicklag: 

Platsbeskrivning: 

 

 

SITUATIONER ATT OBSERVERA                                   MELLAN VILKA AKTÖRER 

 

1. INSTRUKTIONER/GENOMGÅNG   1. Mellan spelare-spelare 

2. SÄMRE PRESTATIONER   2. Mellan spelare-ledare 

3. BRA PRESTATIONER    3. Mellan spelare-publik 

4. LAGINDELNING/GRUPPERING   4. Mellan ledare-publik 

5. SKADOR/ONT    5. Mellan ledare-ledare 

6. DISKUSSIONER     

7. PAUSER 

 

POSITIVT LADDAD VERBAL SOCIAL INTERAKTION 

 

Specifik situation: 

Mellan vilka:  

Reaktioner: 

 

NEGATIVT LADDAD VERBAL SOCIAL INTERAKTION 

 

Specifik situation: 

Mellan vilka:  

Reaktioner: 

 

POSITIVT LADDAD ICKE VERBAL SOCIAL INTERAKTION 

 

Specifik situation: 

Mellan vilka:  

Reaktioner: 

 

NEGATIVT LADDAD ICKE VERBAL SOCIAL INTERAKTION 

 

Specifik situation: 

Mellan vilka:  

Reaktioner: 
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Bilaga 2. Observationsschema – match  
 

 

Observatörer: 

Plats: 

Datum/tidpunkt: 

Antal närvarande spelare:          Antal närvarande tränare/ledare:        Antal närvarande publik: 

 

Pojklag/flicklag: 

Platsbeskrivning: 

 

 

SITUATIONER ATT OBSERVERA                                   MELLAN VILKA AKTÖRER 

 

1. DOMBESLUT     1. Mellan spelare-spelare 

2. MÅL     2. Mellan spelare-ledare 

3. INSLÄPPT MÅL     3. Mellan spelare-publik 

4. INSTRUKTIONER/TAKTIKSNACK   4. Mellan ledare-publik 

5. SÄMRE PRESTATION/BRA PRESTATION  5. Mellan domare-spelare 

6. UTVISNING     6. Mellan domare-ledare 

7. MELLAN LAG                 7. Mellan  domare-publik 

8. BYTEN      8. Mellan ledare-ledare 

9. AVBROTT FÖR SKADA/ONT 

 

POSITIVT LADDAD VERBALT SOCIAL INTERAKTION 

 

Specifik situation: 

Mellan vilka:  

Reaktioner: 

 

NEGATIVT LADDAD VERBAL SOCIAL INTERAKTION 

 

Specifik situation: 

Mellan vilka:  

Reaktioner: 

 

POSITIVT LADDAD ICKE VERBAL SOCIAL INTERAKTION 

 

Specifik situation: 

Mellan vilka:  

Reaktioner: 

 

NEGATIVT LADDAD ICKE VERBAL SOCIAL INTERAKTION 

 

Specifik situation: 

Mellan vilka:  

Reaktioner: 
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Bilaga 3. Informationsbrev till fältkontakter 
 

 

Hej! 

 

Vi heter Dennis Olsson och Erica Andersson och kommer ifrån högskolan i Halmstad där vi 

läser 3:e respektive 4:e året på den idrottsvetenskapliga utbildningen med inriktning 

pedagogik.  

 

Vi skriver för närvarande vår kandidatuppsats inom pedagogik inriktning idrott. 

Därför kommer vi att vid ett antal träningar respektive matcher att sitta ned observera Ert lag, 

för att ta reda på vilka genusuttryck som synliggörs vid interaktioner under träning och match. 

Vi vill dock poängtera att alla individer som närvarar kommer vara absolut anonyma vid 

publiceringen av studiens resultat. Vi vill inte heller studera enskilda individer, utan det är 

gruppens interaktion och samspel som för oss är av intresse. All information från 

observationerna kommer också att bevaras otillgänglig för andra än för oss som skriver 

uppsatsen, ingen annan utomstående kommer heller att få tillgång till informationen. 

 

Vi vill också försäkra er om att studien inte kommer att användas i annat syfte än i 

utbildningssyfte för oss som skriver denna uppsats. Studien kommer att publiceras på en 

studentuppsatsportal (DIVA) som man finner på Halmstad högskolas hemsida, men i övrigt 

kommer uppsatsen inte användas i några kommersiella ändamål.  

Anser ni på något sätt att Ni inte vill att vi skall observera Er eller på annat sätt finner vår 

närvaro vid träningar/matcher olämplig, så har Ni all rätt att informera oss om att ni inte 

längre vill vara delaktiga i studien. 

 

 

TACK för att Ni hjälper oss att genomföra vår studie! 

 

Med vänlig hälsning  

Erica Andersson och Dennis Olsson 

Tel. 0727202422 

 

Mail: 

Erican09@student.hh.se 

Denols10@student.hh.se 

 


