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Abstract

The purpose of this dissertation is to disseminate the construction of manli-
ness and womanliness in sport and sports related research. The major research
question is how sport and sports related research functions, on the one hand
in the production of ‘women’ and ‘men’ as objects and subjects of knowledge,
and on the other as a technique or procedure for regulating men’s and
women’s behaviour and ways of reflecting upon themselves. The interest is
thus aimed at how gendered subjects are made. Of particular interest is the con-
cept of equal opportunities between women and men in sport as a new way of
creating sexual/ gender difference. Michel Foucault’s concept ‘governmental-
ity’, roughly the relation between the histories of the practices of the self and the
practices of government, serves as one important tool in this work.

Empirically, the study derives from 22 interviews with teenagers and
coaches in track and field athletics. The interviews comprises of three themes:
‘me and other boys and girls in sport’, ‘the body’ and ‘the coach’. The teenag-
ers’ answers can simultaneously be seen as reproducing and opposing conven-
tional perceptions of men as autonomous and goal achievement oriented, and
women as dependent and relation oriented. What historical conditions have
made this seemingly paradoxical situation possible?

A genealogical study of the construction of sport, and of manliness and
womanliness in sport and sports related scientific research, show that a patriar-
chal governmentality, where young men were seen as the only ‘appropriate’ com-
petitive sportsmen, have successively been transformed into a social-liberal and
a neo-liberal governmentality. In patriarchal discourses, a strong emphasis is put on
gender differentiation and ‘seriousness’ (i.e. competition and performance) in
sport. The sporting subject is constructed as a decidedly masculine subject. In
social-liberal discourses, an emphasis is put on social relations and fellowship,
and the sporting subject is constructed as a gender-neutral (and somewhat
disembodied) subject. In neo-liberal discourses, the subject is constructed as
an individual, however gender-specific (and heterosexual), subject. Neo-liberal
discourses does not emphasise difference between subjects (social and physi-
cal difference), but difference inside the subject (individual). Modern power re-
lations aim at procedures that occur inside the subject and not so much at
what takes place between the subjects.

The concept of gender equity between women and men has grown strong
in sports discourse since the 70s. It can be seen as a practical strategy of guar-
anteeing women and men the opportunities to do the same things – competi-
tive sport for instance. At the same time it performs two distinct and clearly
differentiated gendered subjects, to be equalised. As such gender equity poli-
cies might be perceived as an apparatus that produces and regulates sex-
ual/gender difference.

Key words: sex/gender, sport, discourse, governmentality, teenagers, Swedish
Sports Confederation, sports related research, gender equity policies, hetero-
normality
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Förord

Figuren i början av boken är en genealogi. Ordet genealogi kan härledas till
grekiskans genea (härkomst) och betyder ’släktlära’. Genealogi är också det
namn som den franske filosofen Michel Foucault gav åt sitt sätt att resonera
om nutiden. På svenska används också namnet nutidshistoria om denna
metod. Begreppet nutidshistoria antyder att historien, det förflutna, alltid är
närvarande i nutiden. Farfar Albin, byggnadsarbetare, och morfar Einar,
gummifabriksarbetare, farmor Annie och mormor Agnes, båda hemmafruar,
Nils-Eric, min far, fiskare och byggvarusäljare, och Britt, min mor, apoteks-
tekniker, är alla delaktiga i min historia – och i den här avhandlingens till-
komst. Delaktiga är också min älskade fru Teija, hitflyttad från Finland vid fyra
månaders ålder, och mina underbara barn, Linnea och Albin, som har fötts
och vuxit i takt med den här skriften. Teija har under vår tid tillsammans också
på ett engagerat och kunnigt sätt intresserat sig för avhandlingsarbetet.

I en nutidshistoria är historien alltid närvarande i nutiden, men inte som
eviga återupprepningar: Framåt småtimmarna den 24 maj 1967 kom jag till
världen. Kvällen innan hade personalen på BB på Trelleborgs lasarett sagt åt
herr Larsson, att ”nu kan herr Larsson åka hem och lägga sig”. Efter min
födsel tillfrågades fru Larsson om man skulle ringa upp herr Larsson och
berätta vad som hänt, varpå fru Larsson replikerade att ”nej, det var inte
nödvändigt att väcka herr Larsson. Det kan vänta till i morgon bitti”. Drygt
trettio år senare kom en ny son till världen, nu min son Albin. Den här gången
var rollerna omvända. Det var inte herr Larsson som var frånvarande. Han var
i allra högsta grad närvarande. Istället var det BB som var frånvarande. Teija
hade några månader tidigare beslutat sig för att inte föda på BB – hon ville
föda hemma med bara mig som stöd. Detta säger nu inte bara något om
förändringar i relationerna mellan kvinnor och män, utan också något om en
förändrad syn på manlighet och kvinnlighet.

En annan historisk förändring har med efternamnen i släktträdet att
göra. Medan det för mina föräldrar, liksom för deras föräldrar, var självklart att
kvinnan vid äktenskapet tog makens namn, är det numera inte alls självklart att
göra så. I Teijas fall kändes det riktigt att behålla efternamnet och ha mitt
namn som mellannamn – och så heter också våra barn. Men släktträdet säger
mer ändå, nämligen om synen på det monogama äktenskapet mellan man och
kvinna och dess betydelse. Kanske är det just den bilden av den normala och
önskvärda relationen mellan kvinnor och män som vi i nutiden håller på att
göra upp med. Dessa berättelser säger något om förändringar som är centrala
teman i föreliggande skrift, fast i ett helt annat sammanhang än det familjära.

I det snåriga grenverket på släktträdet finns ytterligare några personer jag
vill nämna. De har också i avsevärd grad bidragit till min nutidshistoria: mina
fastrar Lisa och Eva och deras familjer, och min storebror Mats icke att
förglömma – även om han och jag ses alldeles för sällan numera. Släkten är
förstås inte allt. ’Hemma’ i Trelleborg (även om tiden i Trelleborg känns
alltmer avlägsen ju längre norrut jag flyttat) finns också den friidrottssektion
där jag fick min idrottsliga fostran. I det IFK friidrott som jag växte upp, var
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det aldrig någon tvekan om att tjejerna var lika viktiga som killarna. Dessutom
var det legio att jag och mina killkompisar fick stryk i löpning av tjejerna långt
upp i tonåren – men det kändes inte som någon större förlust för oss (märkligt
nog med tanke på allt som jag senare hört och läst i detta ämne). Det var
tjejerna som var stjärnor i IFK då, i början av 80-talet. Bland mina tränings-
kompisar har Mary betytt mest för mig, även sedan vi slutade träna till-
sammans. Min tränare Greger och hans fru Karin (IFK-stjärna under 60-talets
senare hälft) tillhör också de som jag gärna söker upp när jag är i ’palmernas
stad’. Dessa personer utgör, tillsammans med min släkt, en sorts brygga till det
förflutna. En länk till en annan viktig period i mitt liv, som jag fortfarande
söker näring i ibland.

En mera påtaglig roll för det konkreta arbetet med avhandlingen, har
några andra personer i min närhet spelat under de senaste åren. Till dessa vill
jag härmed rikta ett innerligt tack. 1995 kom jag i kontakt med forsknings-
gruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur vid Lärarhögskolan i Stock-
holm och Idrottshögskolan. Denna forskningsögrupp leds av Lars-Magnus
Engström, en pedagog i ordets rätta bemärkelse. Manges sätt att leda forsk-
ningsgruppen, såväl socialt som intellektuellt, har blivit en viktig ledstjärna för
min egen pedagogiska gärning. En av Manges doktorander, Per Nilsson,
numera professor i pedagogik, har varit min handledare (se där en annan typ
av genealogi!). Per har visat prov på verklig fingertoppskänsla, både när han
släppt iväg mig på ständigt nya strövtåg i okänd teoretisk terräng och hållit i
tyglarna när buskaget blivit för snårigt. Speciellt tacksam är jag för den möda
Per lade ner på texten i avhandlingsarbetets slutskede. Jag visste då inte riktigt
om mina ändringar var till det bättre eller det sämre. Birgitta Fagrell har varit
en viktig stöttepelare och inspirationskälla i det dagliga arbetet under den här
tiden. Birgitta har visat prov på analytiskt skarpsinne över många kaffe-koppar
på Idrottshögskolan. I forskningsgruppen vill jag också särskilt nämna mina
doktorandkollegor på Idrottshögskolan: Karin och Bengt, och också Ylva,
numera verksam vid Örebro Universitet. De och alla andra i forsknings-
gruppen har inte bara bidragit med ert stora kunnande utan också, och kanske
framförallt, med en gemenskap som gjort att den omtalade hårda akademiska
atmosfären känts långt borta. Under dessa år har det alltid varit ett nöje att
umgås med dem under tisdagsseminarierna (som en tid var på måndagar), vid
resor och konferenser och inte minst vid våra årliga besök hos Bengt i hans
oas i Svalängen utanför Sigtuna.

Tiden på Idrottshögskolan, som började 1992 med det gamla special-
idrottslärareprogrammet och som fortsatte efter lärarexamen med amanuens-
och doktorandtjänster, minns jag också med glädje – inte minst stunderna i
lunchrummet med en brokig skara av pedagoger, vaktmästare, fysiologer,
bibliotekspersonal, idrottslärare m.fl. Från tiden på Idrottshögskolan är också
’gröna baracken’ och kollegorna där ett kärt minne. Till Idrottshögskolans och
Institutionen för idrotts- och hälsodidaktiks ledning vill jag rikta ett tack för
den möjlighet som begåvades mig och mina forskarstudier när fyra amanuens-
tjänster skulle besättas på Idrottshögskolan sommaren 1995.
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På Lärarhögskolan i Stockholm, där jag gjort min forskarutbildning,
riktas min tacksamhet åt två håll. Den ena till Kenneth Hultqvist, professor i
pedagogik och den som mest av alla bidragit till mitt intresse för Michel
Foucaults arbeten; den andra till Kajsa Ohrlander och de doktorander som
gick kursen i poststrukturell feministisk forskning för Kajsa 1997 och som jag
sedan dess haft nöjet att diskutera denna forskningsgenre med.

Sedan sommaren 2000 är jag verksam vid Högskolan Dalarna i Falun
och har där stiftat en rad nya bekantskaper. Jan-Ola, Kristina, Solveig, Marita
och Bertil, mina idrottslärarkollegor, samt Rolf och alla andra nya kollegor,
dem har jag ju bara börjat lära känna än så länge. Tillsammans kommer vi att
göra idrott till ett ännu mer spännande och populärt ämne på högskolan.

Ett varmt tack vill jag avslutningsvis rikta dels till Centrum för Idrotts-
forskning för de forskningsmedel som har bekostat min forskarutbildning, dels
till HLS Förlag och Eva Spångberg för hjälpen i samband med tryckningen av
denna skrift.



Prolog: att förstå sig på sig själv

The concern with dwelling in the world
can take a more Foucauldian turn as part
of the question: what makes us who we are
within a particular social complex? How
are we to understand ourselves, our
politics, our desires and our passions as
produced within this historical present?
Thus the concern is with the ways in
which technologies, discursive
deployments and power/knowledge
networks produce the lines of allegiance
and fracture in the various orders of things
within which people and objects move.

Vikki Bell, Performativity and Belonging,
1999

Kunskap, gärna vetenskapligt framtagen, betraktas i vårt moderna samhälle
ofta som den givna vägen till politiska beslut såväl som till självförståelse.

we  need knowledge of how women experience sport and what sport means in their
lives; knowledge about the barriers that exist, about gender in sport, how training
affects the female body and so on. With this knowledge at base we shall be able, as
decision-makers, or as coaches, to make the right decisions and create the right
conditions for developing sport so that it suits both women and men, girls and boys.1

Att kunskap, som ovan, ska användas för att skapa aktiviteter och metoder
som ska ’passa’ den ena eller den andra gruppen av människor är ett vanligt
sätt att tänka. Ett exempel på detta är att kunskap om hur flickor och pojkar
’är’ ska ligga till grund för hur man rent pedagogiskt skapar goda förutsätt-
ningar för flickor och pojkar i ett visst socialt sammanhang, som t ex idrott.
Kunskapsbildning om flickor och pojkar, deras kroppar, beteenden, attityder,
känslor, erfarenheter, intressen mm. ska ligga till grund för vad som är bra
verksamhet och bra ledarskap för flickor och pojkar i idrott. Tanken är
angenäm, men inte helt oproblematisk? Kunskapsbildning ger, som ordet
antyder, en bild av det som den utger sig för att beskriva, men bilden är inte
bara det som är synligt. I bilden finns också nedbäddat ett synsätt. En bild, vare
sig den är språklig eller bildlig, återspeglar inte bara verkligheten, den skapar,
eller iscensätter också verklighet. Kunskapsbildning om olika kategorier av
människor utgör med andra ord också ett aktivt sätt att skriva fram de
människotyper som beskrivs – vare sig det handlar om ’människor’, ’svenskar’,
’invandrare’, ’handikappade’, ’kvinnor’, ’män’, osv.

                                                            
1 Thurée 1996, Introduction, i Women Sport and Health. Report. European Women and
Sport Conference in Stockholm, Sweden 22-25 August 1996 (Sveriges Riksidr.förb.), s. 1.
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För några år sedan samtalade jag på en konferens om framtidens friidrott
med en ung kvinna som var intresserad av ledarskap för flickor inom idrotten.
Hon berättade förväntansfullt om en stundande föreläsning kring detta tema
av en manlig tränare från hennes hemtrakt. Han var en framgångsrik tränare
för ett stort antal flickor i tonåren – eller kanske var det så att han var tränare
för ett stort antal framgångsrika flickor? Hur man formulerar det hela beror på
synsättet. Hon förväntade sig uppenbarligen att han hade någon slags lösning
på hur man ska förhålla sig till flickor i den aktuella situationen, dvs. att flickor
i ett eller annat avseende är specifika och måste ledas utifrån andra utgångs-
punkter än de ’vanliga’ – dvs. de som gäller för pojkar. Hon förväntade sig
med andra ord, äntligen, ett svar på frågan: ’Hur skapar man en idrottsträning
som är på flickors villkor?’ Hur ser det ledarskap ut som motsvarar de behov,
intressen och förutsättningar som idrottsflickor i verkligheten har. Den unga
kvinnan avrundande sin utläggning om ledarskap för flickor med orden: ”för vi
är ju tydligen lite bökiga”. Vad är innebörden av denna utsaga? Hur ska man
förstå hennes formulering? Med sitt ’vi’ uppfattade hon tydligen någon slags
samhörighet mellan ’sig själv’ och ’idrottsflickor’ i allmänhet (hon hade själv
tidigare tävlingsidrottat), även om hon genom sitt ’tydligen’ på något sätt
ställde sig tvivlande på, eller främmande inför, den allmänna idén om att unga
flickor är speciella – ’bökiga’ – och måste bemötas på ett speciellt sätt. Bökig i
förhållande till vad förresten? Den unga kvinnan konstaterade lakoniskt, som
en slags slutsats i förhållande till bilden av de ’bökiga’ flickorna, att ”idrott är ju
egentligen skapat för män”. Jo, det kunde jag  i och för sig instämma i. I sin
inflytelserika avhandling Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen
och kvinnorna under 1900-talet, skriver idrottspedagogen Eva Olofsson just att
”idrotten är skapad av män, för män.”2

Den unga kvinnans ordval illustrerar ganska väl den undran som utgör
grunden för den här avhandlingens studieobjekt. Vilka är de uppfattningar om
kön som cirkulerar inom idrotten, som utgör utgångspunkter för människors
sätt att tänka och handla i eller i anslutning till idrotten? Dessa uppfattningar är
inte bara att betrakta som riktiga eller oriktiga. Vare sig de ’stämmer’ eller ej,
medför de mycket konkreta verklighetseffekter i det att människor tänker och
handlar i linje med det som de uppfattar som rimligt?

Det är en intressant paradox: Å ena sidan är flickorna ’bökiga’, nästan
som om de vore det i sig själva, en ’natur’ eller ’essens’ som i huvudsak
kommer till uttryck hos flickor. ’Så är ju flickor!’ Å andra sidan framträder
bökigheten mot en relief av en idrott som bygger på ’manliga värden och
normer’. I den meningen blir flickor ’bökiga’. Det var utifrån den insikten som
Simone de Beauvoir konstaterade att man inte är kvinna, man blir det. Men att
”bli” något kan uppfattas som en tämligen passiv process, en objektifiering,
eller en socialisationsprocess för att använda ett gångbart begrepp ur den
pedagogiska terminologin.3 Är det möjligt att se detta ’blivande’ som en aktiv
process? Ett skapande av självförståelse (subjektivitet), där man själv på ett
                                                            
2 Olofsson 1989a, Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under
1900-talet (diss., Pedagogiska institutionen, Umeå universitet), s. 11.
3 Även om begreppet snarare har sina rötter i sociologin.
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aktivt sätt kan förhålla sig till de omständigheter som skapar en? Mycket
uppmärksamhet har ägnats åt att beskriva de bökiga flickorna och utveckla
ledarskapsmodeller i förhållande till dessa.4 Ganska litet utrymme har ägnats åt
att problematisera det synsätt som ligger till grund för bilden av ’bökiga
flickor’. Den forskning som finns har ofta befattat sig med flickors specifika
utvecklingsstadier, såväl fysiskt som psykiskt och socialt, flickors och kvinnors
sätt att umgås, intressen och erfarenheter osv. En del forskning har ägnats åt
de omständigheter som kringgärdar flickors och kvinnors uppväxt och liv,
men där ’det kvinnliga’ ändå utgör en given utgångspunkt. 5 ’Det kvinnliga’
(’kön’) iscensätts då ofta som något specifikt i förhållande till något mer
allmänt. Det specifika har inte sällan också karakteriserats som något svår-
begripligt, nästan lite mystiskt. Om denna bild av ’kvinnligheten’ skriver den
amerikanska filosofen Judith Butler:

I read Beauvoir who explained that to be a woman within the terms of a masculinist
culture is to be a source of mystery and unknowability for men, and this seemed
confirmed somehow when I read Sartre for whom all desire, problematically
presumed as heterosexual and masculine, was defined as trouble.6

Flickors och kvinnors bökighet har förmodligen inte så mycket med flickor/
kvinnor i allmänhet som med en mycket specifik konstruktion av ’flickan’/
’kvinnan’ att göra. Men som konstruktion får den också mycket specifika
’verklighetseffekter’, dvs. vi talar, tänker och beter oss som om den specifika
konstruktionen av kvinnor, eller män, gällde kvinnor, eller män, i allmänhet.
Denna konstruktion är en bricka i ett vidare maktspel, där förhållandet mellan
manlighet och kvinnlighet, begär och sexualitet är integrerade delar. Butler
skriver att det västerländska samhället mer eller mindre förutsätter maskulin
dominans och heterosexualitet och att ’kvinnan’ framträder som suveränt
avgränsad från och motsatt eller kompletterande i förhållande till ’mannen’.
Hon är ett mysterium, helt omöjlig att begripa sig på för män. Och samtidigt
är denna obegriplighet på ett märkligt sätt en förutsättning just för det
’naturliga’ heterosexuella begäret.  En obegriplighet som måste om inte
begripas, så åtminstone betvingas och underkastas. Detta sätt att framställa det
hela på kan tyckas lite väl tillspetsad. Uppfattningen att flickor, deras beteen-
den och tankar, skulle vara ett mysterium, fullständigt obegripliga för män, ter
sig emellertid för mig märkligt bekant utifrån mina egna erfarenheter inom
idrottsrörelsen. Som jag har uppfattat det utgör flickornas ’bökighet’ ett mer
eller mindre öppet och accepterat samtalsämne. Kan man tänka sig en väg ut
ur, eller bort från, denna konstruktion av flickor och pojkar inom tävlings-
idrott – och sätt att förhålla sig till kön över huvud taget?

Jag ska återvända till frasen ’idrotten är skapad av män, för män’. Den
har haft märklig genomslagskraft under 1990-talet i texter om idrott. Inte
minst i RF: s texter om flickors och kvinnors villkor inom idrotten. Den kan
                                                            
4 Idrottsrörelsen arrangerar regelbundet speciella kurser om ’att träna tjejer’.
5 Bjerrum-Nielsen & Rudberg 1991, Historien om flickor och pojkar (Lund: Studentlitteratur).
6 Butler 1990, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (London & New York:
Routledge), s. vii.
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uppfattas på (minst) två sätt: a) som en ren avspegling av tingens ordning inom
idrotten, b) som ett sätt att iscensätta och problematisera idrotten. Vad menar
jag då med detta? Som beskrivning är texten endast en passiv transportör av
bilden av idrotten. Å andra sidan är bilden just en bild. Den är inte på ett
oproblematiskt sätt en ren avspegling av idrotten. Beskrivningen inrymmer
samtidigt ett synsätt på idrott och på kön i idrott. Det hela blir intressant om vi
också behandlar bilden som en ren avspegling av idrotten och handlar därefter.
Ett av den här avhandlingens centrala teman berör just iscensättning och
synsätt på verkligheten. I det som har kommit att kallas ’den språkliga
vändningen’ [the linguistic turn] har ett antal nygamla7 förhållningssätt till språk
och språklig iscensättning blivit ett explicit inslag i en vetenskaplig tradition.
Frågan är då inte om beskrivningen är sann eller falsk utan hur verkligheten
iscensätts och vilka konsekvenser en viss iscensättning medför för vårt sätt att
uppfatta oss själva och världen omkring oss, för våra handlingar i världen och
för maktrelationer mellan människor och grupper av människor. Man kan säga
att språket har en tendens att frambringa det som det betecknar. Det innebär
inte en skapelseakt i stil med det bibliska Genesis’ ’varde ljus’, något som
brukar hänföras till kategorin ’språklig idealism’, utan om att olika sinnes-
intryck, i relation till språkliga formuleringar, bringas att stråla samman till ett
synbart fenomen – t.ex. ’bökiga flickor’ – där sinnesintryck och språk
egentligen inte går att tänka isär. ’Det synliga’ konstitueras av ’det språkliga’,
samtidigt som ’det språkliga’ finns inskrivet i sinnesintrycken. Vad innebär det
mot denna bakgrund att beskriva idrotten som ’skapad av män, för män’ för
de kvinnor och män som deltar i idrott? Vilken typ av deltagande, själv-
förståelse och beteende frambringas?

Frasen ’idrotten är skapad av män, för män’ innebar, med ett
konventionellt synsätt, en svidande kritik av en idrottsrörelse som under lång
tid strävat efter ’jämställd idrott’. En sådan tolkning kan å ena sidan medföra
en intensifierad kamp mot orättvisa bland kvinnor, å den andra ett incitament
till dåligt samvete hos män som på olika sätt deltar i idrott, i synnerhet om
man gärna ser sig själv som en ’jämställd man’. Det utgör hur som helst ett sätt
att skilja kvinnor och män åt. Formuleringen är på en och samma gång en
beskrivning och en förklaring. Förklaringen, dess språkliga formulering, gör
verkligheten mottaglig för specifika interventioner. Språket fungerar då inte
som erfarenhetens, medvetandets eller det tänkande subjektets representation,
utan som dess möjlighetsvillkor. Det som skapar subjektivitet. Språket reglerar
betydelser, synsätt och handlingsmöjligheter. Språket är, i relation till och i
samverkan med den praktik där det verkar, konstitutivt för människors
självförståelse. Utifrån begreppet iscensättning utgör utsagan ’idrotten är
skapad av och för män’ ett tänkbart understöd till konstruktionen av de bökiga
flickorna i idrotten. Iscensättningen av de bökiga flickorna blir en del i en
                                                            
7 För det rör sig inte i strikt bemärkelse om upptäckten av en ny dimension av språklig
iscensättning, utan snarare om en återupptäckt av ett sätt att se på språk som dominerat
tidigare i historien, om än under helt andra betingelser (jfr. Foucault 1996, The Order of Things.
An Archaeology of the Human Sciences, New York: Vintage), men som ’återaktiverades’ av
filosofer som Friedrich Nietzsche och Ludwig Wittgenstein m fl., och som fick sin
genomslagskraft i den vetenskapliga diskursen under 60- och 70-talen.
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styrningsteknologi. Det krävs så att säga bökiga flickor för att mana fram ett
krav på förändring av idrotten.

Utifrån denna gestaltning av de spänningar som konstituerar mitt
resonemang, är avsikten inte att göra någon hypotesprövning. Jag har inte för
avsikt att försöka avgöra om det verkligen är så att flickor är speciellt
komplexa (eller ’bökiga’) eller ej, och inte heller att försöka peka på ett bättre
sätt att tänka om och leda flickor (eller pojkar). Ansatsen handlar mer om att
förstå den historiska bakgrunden till och den maktrelaterade effekten av
framträdande bilder av flickor och pojkar i idrott. I detta arbete har jag funnit
stor inspiration hos den franske filosofen Michel Foucault (1926-1984).8
Medan människor alltsedan den grekiska antika filosofin har ställt sig frågan
’vem är jag’ (i största allmänhet), följer Foucault istället i spåren på den tyske
filosofen Immanuel Kant. Kant formulerade frågan om ’jaget’ inte som ’vem är
jag’ (som ett tidlöst och allmängiltigt subjekt), utan som ’vad är jag’ (som ett
historiskt och specifikt subjekt). En av mina grundläggande frågor är med
andra ord inte vem, eller vad, är mannen och kvinnan i sig, utan vad ’mannen’
och ’kvinnan’ är i ett specifikt historiskt skede och i ett specifikt socialt
sammanhang? Hur kan vi handskas med de typer av subjektskonstruktioner
som vi engagerar oss i, som tillskrivs oss, eller som rent av tvingar sig på oss –
genom (vetenskaplig) kunskapsproduktion eller politiska (ekonomiska,
juridiska) tekniker? Vad medför detta för våra handlingsmöjligheter i tillvaron?
Vilka möjligheter har vi att handla och tänka annorlunda?

Foucaults projekt är knutet till en mycket modern problematik, nämligen
hur människan har gjort sig själv såväl till subjekt som objekt för sitt eget
vetenskapliga vetande. Detta har inte så mycket med människans ständigt
hungrande längtan efter kunskap att göra, utan desto mer med en modern typ
av maktutövning, vilken bygger på en föreställning om (den politiska) människan
som en förnuftsvarelse. En människa som grundar sina beslut och sitt
beteende på förnuftsmässiga val. På så sätt utgör den foucaultska ansatsen ett
alternativ till, men är ändå, som jag uppfattar den, närbesläktad med, Max
Webers, Norbert Elias’ och den tyska Frankfurtskolans arbeten. En av de
frågor som intresserade Foucault, var frågan: ’vad kostar det den förnuftiga
människan att berätta sanningen om sig själv?’ Här utvecklar sig det
’triangeldrama’ som jag tycker är signifikant just för Foucaults arbeten, dramat
mellan människans självförståelse (subjektivitet), maktutövning (styrning) och
vetandets (kunskapens, sanningens) former. Om jag är intresserad av vad som
brukar kallas kön och sexualitet, så är det förvisso inte av den ’verkliga’
sanningen om könet och sexualiteten utan av de historiska grunderna för en
viss sanning om könet och de verklighetseffekter som kan skönjas i dess
kölvatten. Ett annat sätt att formulera problemet är ’hur vi styr oss själva och
andra genom olika diskursiva iscensättningar av kön – eller i namn av kön’.

Kanske är det på sin plats, för att avrunda det här avsnittet, att påpeka att
denna avhandling förvisso kan uppfattas både som en studie om idrott och om
kön/genus. Själv ser jag den emellertid först och främst som ett försök att
undersöka de omständigheter under vilka vi bringas, och bringar oss själva, att
                                                            
8 Skälen till varför jag valt just Foucault som utgångspunkt återkommer jag till i kapitel 1.
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uppfatta oss som män och kvinnor i anknytning till idrott. Vad innebär detta
för oss i styrningshänseende, vilka möjligheter vi har att tänka bortom
dualismen man/kvinna och vilka nya typer av styrning kan uppstå då? Den
handlar inte om hur människor, orättfärdigt eller ej, stämplas, etiketteras eller
blott utpekas eller igenkänns som en viss kategori, utan om hur människor
skapas som ett innerligt och kroppsligt ’jag själv’ (och inte bara som en
kognitiv aspekt), där en könsidentitet blivit ett ofrånkomligt inslag i detta
’själv’. Idrotten är, på olika sätt, en intressant arena där denna subjektifiering
sker. Idrotten skapar självförståelse i förhållande till manlighet och kvinnlighet
inte bara för de som deltar i idrotten. Idrotten i media bidrar också till
skapandet av självförståelse.



KAPITEL 1.
INTRODUKTION: ISCENSÄTTNINGAR

Some might say that the scandal of the first
volume of Foucault’s History of Sexuality
consists in the claim that we did not always
have a sex. What can such a notion mean?
Foucault proposes that there was a decisive
historical break between a socio-political
regime in which sex existed as an attribute, an
activity, a dimension of human life, and a
more recent regime in which sex became
established as an identity. This particularly
modern scandal suggests that for the first time
sex is not a contingent or arbitrary feature of
identity but, rather, that there can be no
identity without sex and that it is precisely
through being sexed that we become
intelligible as humans. […] As Foucault points
out, sex has become to characterize and unify
not only biological functions and anatomical
traits but sexual activities as well as a kind of
psychic core that gives clues to an essential, or
final meaning to, identity.

Judith Butler, Sexual Inversions, 1993

Inledning och syfte

Det övergripande problemområdet i den här avhandlingen berör kön och
idrott – synen på, eller bilden av, manlighet och kvinnlighet i idrott under
1900-talet, i synnerhet de tre senaste decennierna. Min avsikt är att problemati-
sera synen på kön i idrott och iscensättningen av idrottsmän och -kvinnor i
nutida svensk idrott. Arbetet för ’jämställd idrott’ intar en speciell roll i denna
diskussion. Begreppet självförståelse, eller subjektivitet, är centralt i avhandlingen.9
Mer precist handlar frågeställningen om hur män och kvinnor konstrueras –
och konstruerar sig själv – som objekt och subjekt i intervjuer samt texter av
ideologisk och kunskapsmässig karaktär om idrott.10 Enkelt uttryckt kan man
                                                            
9 Jag använder begreppen subjektivitet och självförståelse i likvärdig bemärkelse.
10 Denna ansats sker med hänvisning till Foucault 1982, The Subject and Power, efterord i
Dreyfus & Rabinow (red), Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics (New York:
Harvester Wheatsheaf): ”My objective […] has been to create a history of different modes by
which, in our culture, human beings are made subjects. My work has dealt with three modes
of objectification which transform human beings into subjects. The first is the modes of
inquiry which try to give themselves the status of sciences. […] In the second part of my
work, I have studied the objectivizing of the subject in what I shall call ”dividing practices.”
The subject is either divided inside himself of divided from others. This process objectivizes
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säga att jag, genom nämnda intervjuer, undersöker hur idrottande ungdomar,
flickor och pojkar, beskriver sig själv som flickor och pojkar, sin kropp och
sina tränare. Utifrån denna analys genomför jag en undersökning av de
historiska makt- och kunskapsrelaterade omständigheter som ligger till grund
för, eller möjliggör, de typer av iscensättningar som kommer till stånd i
intervjuerna. Ungdomarnas förhållande till sig själva, sin kroppslighet och sin värld är
centralt, men också den tolkningsgrund som står till buds för den som läser
intervjuerna står här i centrum. Kunskapsobjektet är såtillvida inte idrott och
kön i konventionell bemärkelse, utan just hur kunskap om idrott och kön
förhåller sig till maktens utövande, och hur människors förståelse av sig själv
’veckar’ sig, eller utvecklar sig, i och genom dessa nätverk av makt- och
kunskapsrelationer.11

Undersökningens syfte är således att undersöka hur manlighet och
kvinnlighet konstrueras i tre typer av material. För det första i ett antal intervjuer
som jag genomförde för några år sedan med unga friidrottare (18 st.) och deras
tränare (fyra st.).12 Dessa intervjuer rör sig kring tre teman: ’jag och andra unga
idrottare’, ’kroppen’ och ’ledarskap/tränaren’. Här utgör syftet också ett försök
att läsa om intervjupersonernas utsagor i förhållande till traditionella bilder av
flickor och pojkar i idrott. För det andra i en uppsättning texter av, ska vi säga
ideologisk karaktär, publicerade i Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) namn
efter andra världskriget. För det tredje i ett antal idrottsrelaterade doktors-
avhandlingar publicerade under 1950-, 70- och 90-talen. Nutidens problematik
(intervjuerna) förstås mot ljuset av ett historiskt skeende (RF- och vetenskaps-
texter), där historien i bemärkelsen ’vad som hände då’ är mindre betydelsefull
i förhållande till de olika typer av resonemang som ligger till grund för nu-
tidens problematik och som samtidigt utgör referenspunkter för nutidens sätt
att tänka och agera. Med termen ’konstruktion’ avses inte bara hur manlighet
och kvinnlighet formuleras språkligt, utan också vilka handlingar som är
förknippade med manlighet och kvinnlighet i ett visst historiskt sammanhang.
Temat ’jämställd idrott’ intar en central plats i förhållande till nutidens
konstruktion av manlighet och kvinnlighet. Vad kan jämställd idrott tänkas
vara ett svar på? Vilken historisk problematik utgör villkoren för fram-
trädandet av jämställd idrott och vad medför införande av konceptet jämställd
idrott för idrottsverksamheten? Vilken makt- och kunskapsrelation vilar
’jämställd idrott’ på och vilka är dess historiska effekter?

Avhandlingen utgör ett försök till att synliggöra våra uppfattningar och
det som vi tar för givet om kön, könsskillnader, kropp och sexualitet, men inte
för att upplösa dem en gång för alla utan för att göra det möjligt att se nya

                                                                                                                                                                      
him. […] Finally, I have sought to study - it is my current work - the way a human being
turns him- or herself into a subject” (s. 208).
11 Jfr. Deleuze 1990, Foucault (Stockholm/Stehag: Symposion). Deleuze nämner tre ’Strata
eller historiska formationer’ i Foucaults tänkande: det synliga och det utsägbara (Vetande)’;
Strategierna eller det icke stratifierade: tänkandet eller dess yttre (Makt)’; och ’Veckningarna
eller tänkandets inre (Subjektivation)’.
12 Intervjuerna har redovisats en gång, i Larsson 1998, ”Att bli bra, eller bara snacka med
kompisar.” En studie om idrott och genus (lic., Institutionen för Pedagogik, Lärarhögskolan i
Stockholm).
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möjligheter och samtidigt vara uppmärksam på hur synen på och kunskap om
kön, kropp och sexualitet förhåller sig till makt och dominansförhållanden.
Avsikten är att försöka utveckla ett kritiskt förhållningssätt till konstruktioner
av manlighet och kvinnlighet i svensk idrott och idrottsrelaterade verksam-
heter. I flera av sina senare intervjuer talade Michel Foucault om an ethics of the
self,13 en självets etik. Jag ser gärna mitt eget arbete som ett bidrag till samtalet
om självets etik, dvs. hur vi ska se på och förstå oss själva, i synnerhet som
’kvinnor’ och ’män’, och hur vi styrs och styr oss själva i namn av manlighet
och kvinnlighet – eller jämställdhet. Detta gör jag inte för att könet och
sexualiteten på ett a prioriskt sätt skulle vara centrala inslag i vår identitet, utan
för att de konstrueras som sådana.14

I det här kapitlet ska jag försöka klargöra fyra saker: 1) vad som är
avhandlingens utgångspunkter (centrala begrepp), 2) det vetenskapliga
förhållningssätt som ligger till grund för mitt arbete och några begrepp som
därvid har kommit att utgöra konceptuella arbetsredskap, 3) några urvals- och
metodfrågor samt 4) avhandlingens disposition.

Idrott – Kön – Genus

Avhandlingens sociala kontext utgörs av det som kan kallas ’svensk idrotts-
rörelse’. Den står emellertid inte i analytiskt fokus här.15 Begreppet ’idrott’ är
intressant i sig och har en intressant historia. Idrottsbegreppets svårfångade
karaktär har varit en källa till diskussion i idrottsforskarkretsar under
decennier. Själv använder jag begreppet i sin mer vardagliga betydelse, dvs.
som mer eller mindre synonymt med tävlingsidrott. Eller åtminstone de fysiska
aktivitetsformer som syftar till tävling inom ramen för RF:s verksamhet.16

Kön och genus utgör två centrala begrepp. Båda är ganska svårfångade.
Även ’kön’, som i sin materialistiska tappning hänvisar till den fysiska kroppen
och könsorganen, men som i den sociala verkligheten används i en betydligt
                                                            
13 Se t ex Foucault 1997a, Michel Foucault. Ethics, Subjectivity and Truth. Essential works of
Foucault 1954-1984 vol. I (redaktör Paul Rabinow, New York: The New Press).
14 Jfr. Butler 1993a, Bodies That Matter. On the Discursive Limits of ‘Sex’ (London & New York:
Routledge): “a second claim which I want to contest, namely, that sexual difference is more
primary or more fundamental than other kinds of differences, including racial difference” (s.
181).
15 I fokus står konstruktionen av ’kön’ i idrott, eller kanske mer precist uttryckt
konstruktionen av den ’manliga’ och ’kvinnliga’ idrottaren (idrottssubjektet) samt hur
konceptet ’jämställd idrott’ har fungerat som skapare, förändrare och bärare av dessa
konstruktioner. Det kan tyckas vara en hårfin gränsdragning mellan konstruktionen av
’idrottaren’ och konstruktionen av den ’manliga/kvinnliga’ idrottaren och måhända är jag
inte alltid hundraprocentigt konsekvent, men det är ändå en gräns jag vill dra för att inte
avhandlingen ska bli fullständigt ohanterlig.
16 Man kan då anföra samma resonemang som jag själv utgår från, dvs. att diskutera den
avgränsnings- och uteslutningsproblematik som härvid infinner sig. Det finns naturligtvis
massor av intressanta spörsmål att undersöka, också under rubriken ’genus i idrott’! Jag
tänker närmast på idrottens medikalisering (doping-problematik, höghöjdshus mm) och
idrottens kommersialisering, men exemplen skulle kunna vara många fler. Jag tänker inte föra
denna diskussion längre än så här, bara göra läsaren uppmärksam på den.
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vidare bemärkelse. Genusbegreppet har belysts och problematiserats av
Yvonne Hirdman och Eva Gothlin i korta och översiktliga texter på ett
mycket pregnant sätt.17 I antropologisk forskning kom begreppet att användas
relativt tidigt. Redan 1987 sammanställde Don Kulick och Gunilla Bjerén
antologin Från kön till genus. Kvinnligt och manligt i ett kulturellt perspektiv.
Begreppet genus kom här att användas för att betona manlighetens och
kvinnlighetens historiskt och kulturellt betingade, och därmed föränderliga,
karaktär.18 Stort inflytande på mitt tänkande har Birgitta Fagrells syn på genus
haft. Fagrell använder, talande nog, metaforen ’vakthund’ för att belysa de mer
eller mindre förkroppsligade regler, sedda ur ett lokalt och tillfälligt perspektiv,
som leder till att ’man’ och ’kvinna’, ’manlighet’ och ’kvinnlighet’ hålls
åtskilda.19 Genus är såtillvida inte att betrakta som ett substantiv utan ett verb.
Det är inte beteckningen på ett objekt, utan på de processer som utgör och
ligger till grund för den förhandsinställning vi har till kön – ja att vi över
huvud taget uppfattar kvinnor och män som två från varandra skilda typer av
varelser (mer än att vi har två olika typer av könsorgan). Kön hänvisar till
objektet ifråga, det som ’är’ två, åtminstone synbarligen, åtskilda och enhetliga
kön. Genus hänvisar till de processer som frambringar kön. Det refererar till
betraktarens synsätt mer än till vad som är synligt.

Min utgångspunkt är alltså att kön utgörs av någon form av
konstruktion. Att se kön som en konstruktion är inte detsamma som säga att
kön inte finns, eller att man positionerar sig på den ena sidan av begreppsparet
arv och miljö (biologiskt och socialt kön) – båda dessa sidor av kön kan
betraktas som konstruktioner. Att se kön som en konstruktion innebär att vår
tids uppfattningar om kön är socialt och historiskt konstituerade och inte helt
oväsentliga i förhållande till vårt sätt att tänka och agera i verkligheten. I den
bemärkelsen är min ansats inte ideologikritisk såtillvida att det tänkta könet går
att ställa i relation till ett mera ’verkligt’ kön. Det jag avser att studera är inte så
mycket mot vad kön ’är’ som hur begreppet används i ett visst socialt och
historiskt sammanhang. Användandet kan ses som iscensättningen av en
uppsättning bilder, av manlighet och kvinnlighet, män och kvinnor, som vi
förhåller oss till och orienterar oss utifrån och som i den bemärkelsen är att
betrakta som en uppsättning förhandsinställningar till kön. Vilka är de förhands-
inställningar vad gäller kön som dominerar inom tävlingsidrotten och vilka är
de historiska omständigheterna för dessa? I de följande avsnitten ska jag
försöka gestalta hur jag kom fram till dessa frågeställningar.

                                                            
17 Se Hirdman 1993, Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning, i
Eriksson (red) Genus i historisk forskning (Lund: Studentlitteratur), ss. 146-161 respektive
Gothlin 1999, Kön eller genus? (Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning).
18 Se Kulick & Bjerén 1987, Från kön till genus. Kvinnligt och manligt i ett kulturellt
perspektiv (Stockholm: Carlsson).
19 Fagrell 2000b, Vakthunden Genus, i Tema Forskning (Lärarhögskolan i Stockholm), ss. 4-6.
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Foucault. Namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk
problematik

Forskning börjar med en undran och en undran behöver vissa utgångspunkter.
Utgångspunkten för denna avhandling är den vetenskapliga tradition, eller det
vetenskapliga förhållningssätt, som förknippas med Michel Foucault. Rötterna
står att finna i den franska filosofiska traditionen (framförallt i den historiska
epistemologin och den historiska Annalesskolan) och hos filosofer som
Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein och Martin
Heidegger. Denna forskningstradition utgör, som jag uppfattat den, ett försök
att bryta upp tanken om ett ’där ute’ (objektivitet) och ett ’där inne’ (subjek-
tivitet) som står i någon sorts motsatsförhållande till varandra. I fokus står
istället ’glappet’ mellan ljuset och språket, den obestämdbara rymd som har
kallats ’själen’, ’medvetandet’, ’identiteten’ mm. Det glapp som visat sig så
svårt att nagla fast, men som samtidigt utgör riktmärke för vår orientering i
världen (vilket inbegriper vårt förhållande till oss själva).

Ett annat sätt att närma sig problematiken är att säga att ansatsen är
metaanalytisk, dvs. det är inte manligheten och kvinnligheten som sådan som
står i analytiskt fokus, utan diskurser om manlighet och kvinnlighet. Foucault
var själv intresserad av kategorin kön och i den bemärkelsen knyter den här
avhandlingen an till hans arbeten på flera sätt en ett. Under 1990-talet har
också den amerikanske filosofen Judith Butler uppmärksammats för sin
radikala syn på kön. Butler förenar ett resonemang med rötter i Foucaults
författarskap med en feministisk tradition. I Butlers arbeten finns också ut-
tryck för andra traditioner än den foucaultska, lingvistik och psykoanalys inte
minst. I denna avhandling har dessa fått stå tillbaka för de mer påtagligt
foucaultska tankegångarna.

Det som är centralt i Foucaults och Butlers arbeten är att forskningen
inte inriktas mot sökandet efter sanningar om sådant som Människan, Sam-
hället eller Könet. Istället ses sanningar om kön som ett historiskt material,
tillgängligt i människors förståelse av sig själv och sitt handlande i världen.
Detta innebär inte att ’inget finns’, bara att det inte finns en ’ren’ eller objektiv
verklighet som kan utgöra referenspunkt för subjektiva uppfattningar och
föreställningar. Subjektiviteten utgör i den bemärkelsen den verklighet som
finns och det som står till buds när man ska försöka förstå människors sätt att
tänka och handla. Subjektiviteten är emellertid, för Foucault och Butler,
knappast den solida utgångspunkten för det historiska skeendet. Den är
tvärtom att betrakta som en historisk produkt. Möjligen för resonemanget
tankarna åt ett aktörs- och strukturperspektiv. Aktören och strukturen är
emellertid inte två autonoma och åtskilda storheter, utan aktören (eller sub-
jektet) är strukturen (eller diskursen) förkroppsligad. I denna process utvecklas
subjektivitet i förhållande till makt- och kunskapsrelationer, dvs. vad som går
att säga om det ena eller det andra med tyngd och trovärdighet konstitueras av
en specifik ’sanningsregim’.20 Makt och kunskap och relationen mellan
maktens utövande och kunskapens former, och denna relations förhållande till
                                                            
20 Foucault 1982, s. 312.
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subjektiviteten, utgör en central aspekt i både Foucaults och Butlers arbeten. I
det följande ska jag försöka belysa centrala begrepp lite mer systematiskt.

Subjekt – Diskurs – Performativitet
I fransk 1900-talsfilosofi har diskussionen om subjektet fått en speciellt
framträdande plats. Karakteristiskt för denna tradition är att empiriska
iakttagelser inte ställs mot en hypotetisk verklighet. Teoribildning syftar inte till
att verifieras eller falsifieras. Snarare utgör teoretiska resonemang ett förhåll-
ningssätt visavi empiriska iakttagelser, där gestaltandet av empirin inte går att
skilja från det analytiska förhållningssättet.21 På så vis utgör forskning
fortfarande ett systematiskt och kritiskt utforskande, men man kan knappast
söka legitimitet i odiskutabla empiriska resultat. Framställningen av empirin är
nämligen själv ett uttryck för det analytiska förhållningssättet. Vetenskapliga
resultat utgör i den bemärkelsen bilder av verkligheten, jämförbara med andra
bilder. Med detta menas inte att forskaren personligen, kanske på något
manipulativt sätt, skulle konstruera empirin efter sina egna högst personliga
syften. En sådan suverän kontroll över framställningsformerna är knappast
möjlig. Vad jag menar är att empirin konstrueras i enlighet med de analys-
redskap – vilka är att betrakta som förtätade forskningsprogram – som
forskaren använder sig av.22 I Foucaults fall utgör dessa analysredskap den länk
som sammanför maktens utövande, kunskapsbildningen och självförståelsen.

Begreppen subjektivitet och självförståelse är redan använda. De ser jag
som utbytbara. De betecknar individens förståelse av sig själv och sin värld.
Det handlar alltså inte om vem hon ’är’, utan om hur hon ser på sig själv och sitt
vara, där detta synsätt/förhållningssätt konstitueras i dess historiska möjlighets-
villkor. Begreppet subjekt, ett dubbelbottnat begrepp, har också förekommit
ovan. Å ena sidan betecknar subjekt, som tydliggörs i latinet och engelskan,
undersåte. Å den andra betecknar subjekt, som hos Descartes, tänkandets och
handlandets utgångspunkt. Foucault använder begreppet i båda dessa
bemärkelser. Dels som något som är underkastat någon form av kontroll och
avhängighet, dels som något som är förbundet med någons identitet genom ett
medvetande om en självkännedom.23 Att ’bli’ ett subjekt innebär därför att
man å ena sidan underställs, å den andra modifierar, vissa explicita och
implicita konventioner som reglerar vårt tal, våra tankeoperationer och våra
erfarenheter. ’Medvetande’ kan på detta vis, snarare än en sorts psykisk entitet,
karakteriseras som en vanemässig reflexivitet (rapport à soi). Ibland har det
tolkats som om Foucault ’tar död’ på subjektet, men hans angreppssätt handlar
snarare om att subjektet, precis som alla andra objekt, är en historisk produkt.
Därigenom blir tänkandet och görandet underställda vissa historiska ramar för

                                                            
21 Därav begreppet konstruktivism.
22 Uttrycket ’förtätade forskningsprogram’ lånar jag av pedagogen Donald Broady. Se Broady
1990, Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin (diss.,
Stockholm: HLS Förlag), s. 13.
23 Se Foucault 1982: ”There are two meanings of the word subject: subject to someone else by
control and dependence, and tied to his own identity by a conscience of self-knowledge” (s.
212).
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vad som över huvudtaget går att tänka och göra.24 Dessa ramar ställs upp av
den typ av regler, eller regelbundenheter, i såväl språkliga som andra praktiska
göromål, som av Foucault har fått beteckningen diskurs.

I vardagsspråk betecknar diskurs tal, eller språkliga utrymmen för tal. I
vetenskapliga sammanhang används ofta diskursbegreppet i en snävare
bemärkelse. Liksom subjektsbegreppet, kan diskursbegreppet förstås i två
bemärkelser. Dels är det en beteckning för konkreta talhandlingar, dels är det en
beteckning för de språkliga regelbundenheter som empiriskt kan identifieras
när det gäller innehållet i och sammansättningen av dessa talehandlingar. Man
kan säga att det betecknar en sorts social och historisk grammatik eller sätt att
resonera inom ett specifikt socialt sammanhang.25 Diskursbegreppet är centralt i
förhållande till subjektsbegreppet. Enkelt uttryckt är subjektet det som
positionerar sig som ’jag’ i en utsaga, där utsagan är begriplig först och främst i
förhållande till en räcka andra utsagor (och inte i förhållande till det subjekt
som yttrar sig eller det som utsagan refererar till). Att diskursen föregår
subjektet innebär inte alls att subjektet är att betrakta som en marionett som
endast upprepar det som går att upprepa. Det innebär inte heller att det
handlingsutrymme som diskursen medger är ensidigt eller endimensionellt.
Diskursen både begränsar och möjliggör.26 Det språk vi talar är aldrig tillfullo
’vårt eget’, utan vårt tal handlar om ett åberopande av ständigt repeterade
uttrycksformer (begrepp, fraser, åtbörder). Detta språk, vilket inte existerar per
se, utgörs i sin helhet av ständigt återupprepade och återupprepningsbara
fraser, vilka kan sättas samman på ständigt nya sätt och i nya sammanhang
(och det är detta som gör språket både begripligt och obegripligt). På så sätt är
diskursen aldrig fullständigt enhetlig. En utsaga har ingen given betydelse. Den
refererar inte till ett givet objekt, och dess sanningshalt eller betydelse kan inte
tillfullo garanteras av det talande subjektet. Om utsagan är återupprepningsbar,
så är den samtidigt möjlig att förstås (och missförstås) på ständigt nya sätt.27

Detta faktum kan utnyttjas i en strävan efter att göra det otänkbara tänkbart
och det tänkbara otänkbart. Diskursbegreppet bör således uppfattas som ett

                                                            
24 Jfr. Butler 1997, Excitable speech. A Politics of the Performative (New York & London:
Routledge): “the agency of the subject is not a property of the subject, an inherent will or
freedom, but an effect of power, it is constrained but not determined in advance. If the
subject is produced in speech through a set of foreclosures, then this founding and formative
limitation sets the scene for the agency of the subject. Agency becomes possible on the
condition of such a foreclosure. This is not the agency of a sovereign subject, one who only
and always exercises power instrumentally an another” (s. 43.).
25 Jfr. Foucault 1993, Diskursens ordning (Stockholm/Stehag: Symposion, orig. publ. 1971). Jag
hänvisar till denna volym även om jag vet att den inte är speciellt heltäckande när det gäller
de olika sätt som Foucault använde diskursbegreppet på.
26 I förhållande till detta är subjektsbegreppets ambivalenta karaktär talande. Subjekt betyder
såväl i den latinska grundformen som i engelskans undersåte, samtidigt som det i filosofiska
och andra vetenskapliga sammanhang också betecknar en aktör i ett socialt (och språkligt)
sammanhang.
27 Här finns också goda möjligheter att hänvisa till Jacques Derridas diskussion om
’iterabilitet’. Se Derrida 2000, ’Signatur, händelse, kontext’, i Marc-Wogau, Bergström och
Carlshamre (red), Filosofin genom tiderna. Efter 1950 (Stockholm: Thales), ss. 111-139.
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komplext, dynamiskt och kontingent begrepp snarare än ett enhetligt,
helhetligt och ogenomträngligt.

I Foucaults mening bör diskursbegreppet också förstås i relation till
utövandet av makt. Diskursen är konstitutiv för de talhandlingar som är
möjliga att frambringa i ett specifikt socialt och historiskt sammanhang. Det
fungerar också reglerande för vad som är möjligt att säga tänka och göra
(inneslutning och uteslutning). I anslutning till detta reglerar diskursen vidare
vilka som (med legitimitet och auktoritet) kan tala – och vilka som tystas ner
eller inte blir hörda – i ett visst sammanhang och i en viss fråga. I den här
avhandlingen kommer diskursbegreppet att användas i den dubbla betydelsen
’sätt att resonera’ i ett specifikt socialt och historiskt sammanhang och de
inneslutningar respektive uteslutningar, i termer av vad som kan sägas och
vem som kan tala, som dessa resonemang iscensätter.

I en vidare bemärkelse uppfattas språklig framställning ofta som åtskilt
från det som språket beskriver. Språket representerar i den bemärkelsen en
verklighet som existerar bortom den språkliga framställningen. Butler kallar
detta synsätt på språklig framställning för ’teorin om representativitet’.28 I
konstruktivistiskt tänkande i Foucaults och Butlers mening uppfattas språket
som en mer aktiv del i formandet av verklighet. Denna språkets performativa
sida ska inte uppfattas som en sannare eller bättre syn på språklig fram-
ställning. Språket uppvisar samtidigt dessa båda sidor. Denna insikt om
språkets performativa karaktär används som ett analytiskt verktyg i studiet av
skapandet av bilder av verklighet, där verkligheten inte existerar bortom den
språkliga iscensättningen utan frambringas ’i’ den. Denna språkets perfor-
mativa karaktär handlar inte om att enstaka handlingar frambringar de objekt
som det benämner eller det subjekt som talar.29 Återupprepningar är en central
aspekt av performativitetsbegreppet. Såväl objekt som subjekt frambringas
genom ständiga och regelbundna återupprepanden. Diskursen tillhandahåller oss
återupprepningsbara åberopanden av en verklighet som är att betrakta som
effekter av de benämningar som producerar den. Inte bara talade utsagor är
giltiga när vi talar om diskurs och performativitet. Vi kan se vilken handling
som helst som en sådan performativ handling, som å ena sidan måste tolkas
och förstås (representation), å den andra skapar nya omständigheter (ny
självförståelse, nya möjligheter att förstås och missförstås). Det ska också
påpekas att diskursen, eller talhandlingen, inte kan begränsas till ett givet
sammanhang. Tvärtom förstärks diskursens performativa karaktär i det att
begrepp, fraser och utsagor ’flyttar’ från ett sammanhang till ett annat och
därigenom kommer i kontakt med ständigt nya referenter.30 Språkets och
handlingarnas performativa karaktär, står i relation till framväxten av en
                                                            
28 Butler 1997a, s. 21.
29 Ibid.
30 Se ibid.: ”For Derrida, the force of the performative is derived precisely form its
decontextualization, from its break with a prior context and its capacity to assume new
contexts. Indeed, he argues that a performative, to the extent that it is conventional, must be
repeated in order to work. And this repetition presupposes that the formula itself continues
to work in successive contexts, that is bound to no context in particular even as, I would
add, it is always found in some context or another” (s. 147.)
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uppsättning regulatoriska praktiker, dvs. den språkliga framställningen är med
nödvändighet situerad i ett praktiskt socialt och historiskt sammanhang. Dessa
analytiska begrepp: subjekt, diskurs och performativitet, är, som synes, nära
förknippade med varandra och kan knappast förstås var och ett för sig själv.
Om det är manlig och kvinnlig subjektivitet (manligt och kvinnligt subjekt)
som står i fokus för min studie och kanske framför allt de diskursiva
omständigheterna för frambringandet av denna subjektivitet, så ska jag kort
beröra begreppet heterosexuell matris.31

Heterosexuell matris
Begreppet ’heterosexuell matris’ diskuteras ingående i Butlers bok Gender
Trouble (1990). Man kan säga att det i en mycket koncentrerad form samman-
fattar Butlers och Foucaults teser om ’sexualitet’. Sexualiteten är för dem inte
något ’inre’ eller ’naturligt’ som måste upptäckas och bejakas, utan något som
är socialt och historiskt skapat och som har med utövandet av makt att göra.
’Heterosexualiteten’ är då inte att betrakta som en ’naturlig’ sexuell läggning
medan alla andra typer av sexualitet är ’avvikande’. Den uppträder som
normativ i förhållande till de politiska implikationer som är förknippade med
stabila, monogama (och regelbundet barnalstrande) förhållanden mellan (äldre)
man och (yngre) kvinna. Andra typer av sexualitet diskvalificeras. Konstruk-
tionen av kön – och jämställdhet – grundar sig knappast i två naturliga eller
faktiska kön. Även om människans fortplantning kan sägas ha haft med ett
sexuellt förhållande mellan man och kvinna att göra, är det först i moderna
samhällen som denna relation också blir grundläggande för vad som utgör ’det
normala’ och för vår organisation av samhället och de olika typer av styrning
som växer fram i detta samhället. Med begreppet heterosexuell matris vill
Butler helt enkelt peka på att det som betecknas som manlighet och kvinn-
lighet endast blir begripligt när maskulinitet konstrueras kring den manliga
kroppen och femininitet kring den kvinnliga. Detta innebär inte att kvinnor
inte kan vara maskulina, men att ett maskulint beteende hos en kvinna inte
sällan för tankarna också till en ’manlig’ sexuell läggning – och omvänt när det
gäller män. Att könen skulle vara så enhetliga och motsatta (eller komple-
mentära), och möjliga att jämställa, som man ibland kan tro, är, med detta
synsätt, en effekt av den teknologi som iscensätter könen som ’naturligt
heterosexuella’.32

Heterosexuell matris hänvisar alltså som begrepp dels till de procedurer
som leder till att man uppfattar sig själv som havandes en sexualitet, dels att
referenspunkterna för denna sexualitet står att finna i uppfattningen om

                                                            
31 För en djupare diskussion om Foucaults ansats se Dreyfus & Rabinow 1982, eller Kusch
1991, Foucault’s Strata and Fields. An Investigation into Archaeological and Genealogical Science Studies
(Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers).
32 Se Butler 1990: “The ‘unity’ of gender is the effect of a regulatory practice that seeks to
render identity uniform through a compulsory heterosexuality” (s. 31). Termen ‘heterosexuell
matris’ diskuteras i Butler 1990, speciellt i kapitlet Prohibition, Psychoanalysis, and the
Production of the Heterosexual Matrix, ss. 35-78. Se också Foucault 1980a, Sexualitetens
historia. Viljan att veta (Södertälje: Gidlunds) och Laqueur 1994, Om könens uppkomst. Hur
kroppen blev kvinnlig och manlig (Stockholm/Stehag: Symposion).
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’normal’ heterosexualiteten. Detta innebär med andra ord att homosexualitet
och andra typer av sexualitet kan finnas, ja begreppet heterosexualitet
skulle inte ens bli begripligt utan denna andra sida, men att det är hetero-
sexualiteten som utgör den spontana och normativa utgångspunkten för
förståelsen av sin egen och andras (köns)identitet.

Jämställdhetsbegreppet får, som jag har antytt, en speciell innebörd om
man sätter det i relation till heterosexuell matris. ’Jämställdhet’ förutsätter
något som går att jämställa, men försöken att en gång för alla definiera vad
kön är (det som ska jämställas), visar sig vara svårare att göra än vad man i
förstone skulle kunna tro. Närmar man sig problematiken från språkets
performativa sida, utgör begreppet ’jämställdhet’ inte så mycket ett sätt att
beskriva två ’naturliga’ kön som är möjliga att jämställa, utan om att skapa,
konstruera eller iscensätta de två könen så att de blir möjliga att jämställa, dvs. som
en styrningsproblematik. Därmed blir det också möjligt att förstå jämställd-
hetens svårfångade karaktär. Det som var jämställt för tjugo år sedan kan vara
diskriminerande idag. Min avsikt i den här avhandlingen är alltså inte att
undersöka om idrotten är jämställd eller ej, eller hur en verkligt jämställd idrott
ser ut, utan vad införandet av en diskussion om kön har inneburit för
konstruktionen av kön i svensk idrottsrörelse och vilka effekter det hela kan
tänkas få för mäns och kvinnors, flickors och pojkars sätt att förstå sig själva.

Subjekt, diskurs och performativitet är tre centrala begrepp. I det
följande avsnittet ska jag foga in dem i det foucaultska tänkandet kring
subjektivitet som det konkreta uttrycket för makt- och kunskapsrelationer.

Kunskap – Makt – Självförståelse.
I sina tidigaste verk undersökte Foucault, utifrån en arkeologisk ståndpunkt,
hur det moderna vetandet om människan, i synnerhet den moderna
vetenskapliga kunskapen om och synen på vansinne och sjukdomar samt
människan som naturlig, talande och arbetande varelse, utvecklades ur
föregående tidsepoks ’lager’ av kunskapsbildning och synsätt. Den diskursiva
rymd, eller episteme, som grundlade vetandet under den klassiska epoken, kom
att bilda avstamp för den moderna epokens vetande.33 Foucault kunde då
konstatera att kunskapen fluktuerade och var ytterst beroende av de sociala
och historiska omständigheter som utgjorde villkor för vetandets former. Till
exempel var interneringen av de vansinniga ett grundläggande villkor för
framväxten av modern psykiatri.34 Sinnessjukhuset intresserade inte Foucault
för att de sinnessjuka spärrades in och undersöktes där (som objekt), utan för
att ’den vansinnige’ (som subjekt och objekt) kom till stånd där. Studiet av
’den vansinnige’ som den abnorme säger något väsentligt om ’normala
människor’, dvs. de som uppfattar sig själva som förnuftiga. Tar man
                                                            
33 För en diskussion om den arkeologiska ansatsen, se Foucault 1972, Vetandets arkeologi
(Staffanstorp: Cavefors), Dreyfus & Rabinow 1982, del 1, samt Kusch 1991, del 1. Uttrycken
’den klassiska epoken’ och ’den moderna epoken’ återkommer genom flera av Foucaults
arbeten. Kategoriseringen hänför sig mer till sätten att tala, tänka och handla än till olika
tidsperioder i kronologisk bemärkelse.
34 Pedagogik som vetenskaplig disciplin har sina rötter i behovet av att managera de ständigt
växande skolklasserna i 1800-talets industriländer.
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idrottsarenan som en analogi till sinnessjukhuset, blir den en plats där
människor kategoriseras och individualiseras och görs tillgängliga för allehanda
kvantifieringsmetoder (objekt) – inte bara idrottsliga utan även vetenskapliga –
och där samtidigt vissa former av självförståelse växer fram (subjekt), vilka inte
bara är relevanta inom idrotten utan också för alla som (inte minst genom
media) kommer i kontakt med idrotten.35

Till en början undersökte Foucault kunskapsbildningen endast i
förhållande till dess ’inre’ referenspunkter, men så småningom började han
intressera sig mer för kunskapsbildningens relation till maktutövning.36 I
samband med stora studier om kriminalitet och bestraffningar respektive
sexualitet, började Foucault dra upp riktlinjerna för en analys där kunskaps-
bildning och styrning analyserades i relation till varandra. Kunskapsbildning
kommer till stånd i ett nätverk av sociala krafter eller maktrelationer, där
kunskapsbildningen, eller vetandets former, utgör såväl förutsättning som
uttryck för maktutövningen. Detta har kallats för makt- och vetande-
relationer.37 Utövandet av makt förutsätter ett visst vetande om det som
makten utövas mot samtidigt som vetande utvecklas som en effekt av makt-
utövning. Maktutövning och kunskapsbildning går hand i hand såtillvida att
styrningen utgår från en uppsättning premisser (kunskap) om det som ska
styras.38 Vanligen uppfattar vi makt i negativ bemärkelse, som frihetens
motsats. Makt är då något som kan ägas och som utövas neråt i en hierarki
och som hindrar eller begränsar människorna i sina handlingar. Denna syn på
makt är t.ex. vanlig i marxistisk och feministisk teoribildning, där ’frigörelse’
står i centrum.39 I moderna samhällen utgör ’frihet’ och ’frigörelse’ centrala
teman, men Foucault kom att uppfatta detta med frigörelse, liksom
’jämställdhet’ och ’självförverkligande’, som ett modernt sätt att utöva makt,
eller kanske bättre uttryckt, som delar i ett modernt sätt att styra – styrning i
frihetens, jämställdhetens och självförverkligandets namn. I feodala samhällen
var maktens utövande synnerligen centraliserad. Maktutövningen utgick från
furstens kropp och riktades mot undersåtarnas kroppar (objekt), vare sig det
                                                            
35 Se Koivula 1999, Sport and Gender (diss., Psykologiska institutionen, Stockholms
Universitet). Koivula skriver: ”The importance of sport in society is therefore not so much
because it is an activity for fun and health with most people as participants. Instead it is
important as a social institution with a deeper and more profound significance”, s. 6.
36 Se Foucault 1983, Vansinnets historia under den klassiska epoken (Stockholm: Arkiv, orig. publ.
1961); Foucault 1989a, The Birth of the Clinic. An Archaeology of Medical Perception (London &
New York: Routledge, orig. publ. 1963); Foucault, 1996.
37 Ibland används uttrycket ’makt- och vetandekonfigurationer’. Jfr. Hultqvist och Petersson
1995 (red), Foucault. Namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik (Stockholm: HLS
Förlag): ”I linje med Foucaults grundmotiv är nuet en tidsbestämd konfiguration av makt
och kunskap, en rörlig sockel för utväxling mellan a ena sidan maktens utövande i samhället
och å den andra den samhälleliga produktionen av kunskap. Utifrån denna utgångspunkt
läggs inte enbart grunden för till en särskild syn på nuet eller det närvarande, iscensättningen
av nuet som en konfiguration av makt och kunskap får även konsekvenser för hur vi
betraktar historien” (s. 16).
38 Jfr. Canguilhem 1978, On the Normal and the Pathological (Dordrecht, Boston & London: D.
Riedel Publishing), s. 11.
39 Denna syn på maktutövning har kallats juridiskt-negativ. Se t ex Hörnqvist 1996, Foucaults
maktanalys (Stockholm: Carlssons), s. 115ff.
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skedde i Guds eller furstens namn. Senare kom maktutövningen att
decentraliseras, liberaliseras och lösgöras från fysiska kroppar – såväl
makthavarens som undersåtarnas. I och med liberalismens genombrott kom
makten istället att utövas i samhällets eller medborgarnas – deras frihets, hälsas
och själv-förverkligandes – namn. I dessa nyare typer av styrning utövas
makten istället genom människors kroppar, som begär, lust, intressen,
erfarenhet (subjekt).40 Modern maktutövning förutsätter att människorna
uppfattar sig själv som fria och jämställda m.m., eller åtminstone havandes en
vilja att frigöra sig. För Foucault är alltså friheten inte ett naturtillstånd. Vad
som är att betrakta som fritt, jämställt eller liknande varierar. Man måste så att
säga lära sig att känna igen vad som är fritt för att kunna frigöra sig. Som
säkert framstår av framställningen, fokuserar modern maktutövning på
individens egen frigörelse. Härvid blir det av central betydelse att vi styrs och
styr oss själva i enlighet med vad som är att betrakta som fritt, vilket i sin tur
i stort sett har blivit synonymt med vad som är förnuftigt och bra för oss. Vad
som är förnuftigt och bra för oss har blivit en fråga för vetenskaplig
kunskapsbildning.

I och med att makten i moderna samhällen i allt större utsträckning
utövas genom mänskliga subjekt, blev den mänskliga subjektiviteten intressant för
vetenskapen. Människan blev såväl subjekt som objekt för sin egen kunskap.
Vare sig man utgår från en objektivistisk eller subjektivistisk utgångspunkt, så
framträder subjektiviteten som en fixerad storhet – som en identitet. Vare sig
den utgör utgångspunkten för analysen, som i fenomenologin, eller analysens
objekt, som i strukturalismen, så fungerar de vetenskapliga metodarsenalerna
som ett sätt att låsa fast subjektiviteten vid en fixerad punkt. I positivismen är
denna fixerade punkt kvantitativ, i hermeneutiken kvalitativ. Tar man
fenomenologin som utgångspunkt, så har denna definierats som följer: att,
med språket som redskap, undersöka fenomenen så som de uppenbarar sig i
medvetandet, eller hur de konstitueras i medvetandet, genom sinnena.41

Utifrån denna formulering kan man se den foucaultska ansatsen som studiet
av hur relationen mellan subjekt och objekt konstitueras som medvetande när sinnes-
intryck (ljus-vara) möter ett språk (språk-vara) och möjliggör erfarenhet och tänkande
(reflexion). Det är alltså inte på förhand givet att begreppsparet kropp/
medvetande är fastlåst vid relationen objekt/subjekt.42 På så sätt bibehåller
’glappet’ mellan språk/struktur och ljus/erfarenhet sin dynamik.

                                                            
40 Jfr. Foucault 1980b, Truth and power, i Gordon (red), Power/Knowledge. Selected interviews &
other writings 1972-1977 by Michel Foucault (New York: Pantheon Books), s. 119. Denna andra
typ av maktutövning har kallats tekniskt-positiv. Se Hörnqvist 1996, s. 125ff.
41 Formuleringen kommer från en föreläsning om fenomenologi av Christer Bjurwill på
Idrottshögskolan i Stockholm den 14 april 2000.
42 Foucault formulerar det hela på följande sätt: ”If what is meant by thought is the act that
posits a subject and an object, along with their various possible relations, a critical history of
thought would be an analysis of the conditions under which certain relations of subject to
object are formed or modified, insofar as those relations constitute a possible knowledge.”
Florence 1998, Foucault, i Faubion (red), Michel Foucault. Aesthetics, Method, and Epistemology
(New York: The New Press), s. 459. Bakom pseudonymen Maurice Florence döljer sig
Michel Foucault.
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Subjektivitet, eller självförståelse, är alltså inte det tredje benet i triangeln
kunskap – makt – självförståelse. Subjektivitet är effekterna av ett förkropps-
ligande av makt- och kunskapsrelationer. Det är detta som avses med formu-
leringen ’subjektiviteten som förkroppsligandet av makt- och kunskapsrela-
tioner’. Denna balansgång mellan struktur och erfarenhet är på sätt och vis
signifikativ för flera sentida försök att förhålla sig till subjektet och subjektivi-
teten och se ’bortom’ polariseringen i strukturalism och fenomenologi.43 På
makronivå bär förkroppsliganden av makt- och kunskapsrelationer namnet
’styrningsmentaliteter’.

Genealogi och styrningsmentalitet
I Foucaults arbeten möter vi ofta en historiskt grundad analys kallad genealogi
eller nutidshistoria.44 I denna ansats är det inte så mycket historien i bemärkelsen
vad som ’egentligen skedde då’ som står i fokus utan på vilka sätt det
historiska arkivet utgör ett material för att förstå sig på nutiden (därav
beteckningen nutidshistoria). Det historiska materialet uppfattas snarare som
en sorts ’materialbod’ för nutida problematisering, dvs. ”ett tillgängligt
material, möjligt att använda och återanvända i ständigt nya former och
sammanhang.”45 Objektet för en nutidshistoria är ”de sätt att tänka om och
agera i förhållande till nutiden – att formulera problem, frågor och svar
m.m.”46 Denna historieforskning fungerar därigenom som ett sätt att
problematisera nutiden och kan knappast skiljas från de styrningsmässiga
frågor som är aktuella i nuet. I förhållande till mer konventionella sätt att se på
kvinnoemancipation och feminism, innebär en genealogi om kön inte ett
sökande efter könets eller könsidentitetens ursprung, inre sanning eller
autenticitet.

A genealogical critique refuses to search for the origins of gender, the inner truth of
female desire, a genuine of authentic sexual identity that repression has kept from
view; rather, genealogy investigates the political stakes in designating as an origin and
cause those identity categories that are in fact the effects of institutions, practices,
discourses with multiple and diffuse points of origin. 47

                                                            
43 Undertiteln på Dreyfus och Rabinows bok Michel Foucault. Beyond Structuralism and
Hermeneutics pekar på detta ’bortom’, även om ’hermeneutik’ som jag ser det borde bytas ut
mot ’fenomenologi’. Problematiken strukturen som ’förkroppsligad praktik’ eller ’smak’ är
framträdande även i Pierre Bourdieus arbeten och därigenom också i av Bourdieu inspirerad
svensk idrotts- och fritidspedagogisk forskning. Se Nilsson 1993a, Fotbollen och moralen. En
studie av fyra allsvenska föreningar (diss., Stockholm: HLS Förlag) och Nilsson 1998, Fritid i
skilda världar. En undersökning om ungdomar och fritid i ett nationellt och kontextuellt perspektiv
(Stockholm: Ungdomsstyrelsens utredningar 11), Engström 1999, Idrott som social markör
(Stockholm: HLS Förlag). Jfr. också Fagrell 2000a, De små konstruktörerna. Flickor och pojkar om
kvinnligt och manligt i relation till kropp, idrott, familj och arbete (diss., Stockholm: HLS Förlag,
Studies in Educational Sciences 30), som använder sig av en analysmodell inspirerad av R. W.
Connell, Britt-Marie Thurén och Geil Weiss, alla inom ramen för en sociologiskt och
antropologiskt inriktad konstruktivism (s. 78ff).
44 Vilka jag ser som synonyma begrepp.
45 Hultqvist & Petersson (red) 1995, s. 16
46 Ibid., s. 23.
47 Jfr. Butler 1990, s. viiif.
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En nutidshistorisk analys av jämställdhet handlar alltså om att undersöka dess
historiska härkomst, en effekt av en problematik som har med relationen
mellan makt och kunskap att göra. Jämställdhet ses då inte som en garant av
en naturgiven rätt vad gäller relationen mellan könen, utan som en skapare av
kön och könsskillnader.

I den genealogiska ansatsen är governmentality ett centralt begrepp, ett
begrepp som här översätts med det mer svenskklingande styrningsmentalitet. Det
vardagliga begreppet ’förhandsinställning’ utgör också en god översättning.
Begreppet avser att peka på att modern maktutövning grundar sig i en viss
förhandsinställning till det som är styrningens objekt.48 Denna förhands-
inställning handlar då inte bara om saker och ting i människors omgivning
utan också den förhandsinställning man har till sig själv – det förhållande man
har till, eller syn på, sig själv. Grunderna för governmentality formulerade
Foucault i en föreläsning vid Collège de France i Paris 1979.49 Härvid försökte
Foucault mer uttryckligen, i diskussionen om relationen mellan makt och
kunskap, föra in en diskussion om subjektiviteten, dvs. villkoren för vår
uppfattning av oss själva och vår värld, och för det handlingsutrymme som vi
har att manövrera inom – en ’självets etik’.

Termen styrningsmentalitet handlar om hur olika härskartekniker, eller
kanske snarare styrningstekniker, är relaterade till olika tekniker för iscen-
sättningen av sig själv. Den första delen i begreppet, ’styrning’ [govern], gör klart
att det handlar om olika typer av ledning/påverkan. Modern styrning sker inte
så mycket mot kroppar, utan genom en räcka interventioner i människors
handlingar: ’a set of actions upon other actions’.50 Den moderna styrningen arbetar
därvid å ena sidan med kontroll, å den andra med vägledning och stimulering.
Den andra delen i begreppet, ’mentalitet’, pekar på att det i varje samhälle
utvecklas en specifik form av mentalitet hos subjekten som samtidigt är en
specifik attityd i förhållande till oss själva och gör oss villiga och möjliga att
styra.51 Iscensättningen av en styrningsmentalitet ska inte betraktas som en
socialisationsprocess utan snarare som en form av ’jag-teknologi’,52 som
öppnar upp en rymd för interventioner, en rymd som möjliggör, tillåter och
stimulerar snarare än förbjuder, begränsar och hindrar. Det är därför som
Foucault rekommenderar att styrning ska undersökas på subjektivitetens, eller
självets, nivå, som intressen, erfarenheter, kunskap och begär.53

                                                            
48 Jfr. Hultqvist & Petersson (red) 1995, s. 25.
49 Foucault 1991a, Governmentality, i Burchell, Gordon & Miller (red), The Foucault Effect.
Studies in Governmentality (London: Harvester Wheatsheaf), ss. 87-104
50 Foucault 1982, s. 320.
51 Se Hultqvist & Petersson (red) 1995, s. 26; och Simola, Heikkinen & Silvonen 1996, A
Catalog of Possibilities, i Popkewitz & Brennan (red) Foucault’s Challenge. Discourse, Knowledge,
and Power in Education (Teachers College, Columbia University), s. 68.
52 Se Sennet & Foucault 1985, Sexualitet och avskildhet, i Res Publica 3/85, s. 32; och
Foucault 1988c, The Political Technology of Individuals, i Martin, Gutman & Hutton (red),
Technologies of the Self. A Seminar with Michel Foucault (Amherst: The University of
Massachussetts Press), ss. 145-162.
53 Jfr. Dean 1994, Critical and Effective Histories. Foucault’s Methods and Historical Sociology
(London & New York: Routledge), s. 208. Dean betecknar ’governmentality’ som ett
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Styrningsmentalitet betecknar vidare förhållandet mellan politiskt
tänkande, eller politisk rationalitet, och de rent konkreta sociala praktiker som
existerar i ett samhälle. Med politisk rationalitet avses de olika sätt genom vilka
politiskt förnuft försöker installera sig själv i tillvaron som praktik.54 Det är
emellertid inte så att den politiska rationaliteten själv iscensätter de konkreta
praktiker genom vilka den opererar. Snarare kan man säga att politisk
rationalitet är beteckningen på en uppsättning tekniker och procedurer som
modifierar, koordinerar och tillrättalägger redan existerande praktiker och
diskurser. Styrning är förvisso ett uttryck för ett tänkande, men knappast i
rationalistisk bemärkelse så till vida att detta tänkande har ett ursprungligt
centrum och att det också ligger bakom de institutioner, praktiker och
diskurser som tillsammans fungerar styrande. Relationen är mer indirekt.
Styrningen blir den sammantagna effekten av att ett antal, till synes disparata
och ofta i förhållande till varandra åtskilda, men historiskt parallella och
relaterade skeenden eller praktiker, vilka är att betrakta som ömsesidiga (om än
inte symmetriska) styrkeförhållanden, fångas upp och bringas att konvergera
till en fungerande helhet. Liksom tänkandet knappast står ’bakom’ de
skeenden och praktiker som utnyttjas i styrande hänseende, kan det inte heller
helt och hållet förutspå de effekter som styrningen ger upphov till.55

Varför den nutidshistoriska ansatsen?
Valet av det foucaultska perspektivet har först och främst att göra med mitt
intresse för relationen mellan självförståelse, maktutövning och kunskaps-
bildning. Perspektivet har vuxit fram som ett svar på problematiken kring
individens förhållande till sig själv och självets förhållande till makt- och

                                                                                                                                                                      
sammanfogande av ’självets teknologier’ med ’maktens teknologier’. Foucault 1991, skriver:
”By this word [governmentality] I mean three things:
The ensemble formed by the institutions, procedures, analyses and reflections, the
calculations and tactics that allow the exercise of this very specific albeit complex form of
power, which has as its target population, as its principal form of knowledge political
economy, and as its essential technical means apparatuses of security.
The tendency which, over a long period throughout the West, has steadily led towards the
pre-eminence over all other forms (sovereignty, discipline, etc.) of this type of power, which
may be termed government, resulting, on the one hand, in the formation of a whole series of
specific governmental apparatuses, and, on the other, in the development of a whole
complex of savoirs.
The process, or rather the result of the process, through which the state of justice of the
Middle Ages, transformed into to the administrative state during the fifteenth and sixteenth
centuries, gradually becomes ’governmentalized’ (s. 102f).
54 Kenneth Hultqvist skriver, med hänvisning till Nikolas Rose, att ”By ’political rationality’ I
mean, roughly, the different ways through which political reason tries to insert itself in the
world as practice.” Se Hultqvist 1997, A History of the Present on Children’s Welfare in
Sweden: From Fröbel to Present-Day Decentralization Projects, i Popkewitz & Brennan
(red), s. 91.
55 Här märks släktskapet med Nietzsche, som förnekade någon endimensionell kraft bakom
’görandet’, något som så att säga gör görandet och kontrollerar dess effekter. För Nietzsche
är själva handlingen det primära. Jfr. Nietzsche 1994, Om moralens härstamning (Rabén Prisma,
orig. utg. 1887), s. 47 och Nietzsche 1987, Den glada vetenskapen (Göteborg: Korpen, orig. utg.
1882), s. 161.
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kunskapsrelationer. Foucault utgör ett alternativ såväl till den forskning som
tar subjektiviteten eller erfarenheten som en oproblematisk utgångspunkt för
skådandet, som till den forskning som helt reducerar subjektiviteten till en
språklig struktur. I en annan bemärkelse utgör Foucault också ett alternativ
såväl till det oproblematiserade sökandet efter sanningar om könet, som till
ideologikritikens strävan efter att komma ’bakom’ ideologins slöja. Subjektivi-
teten står med andra ord inte skild från makten och kunskapen. Den kan
undersökas som en effekt av relationen mellan makt och kunskap, där
kunskapsbildning och maktutövning inte är något dolt utan går att undersöka
empiriskt. Detta är, för mig, det som specifikt skiljer den nutidshistoriska
ansatsen från andra typer av undersökningar av relationen mellan själv-
förståelse, maktutövning och kunskapsbildning.

Avhandlingens empiriska urval är ett försök att, med subjektiviteten som
utgångspunkt, undersöka den könade idrottssubjektivitetens sammansättning
och historicitet i ett nätverk av makt- och kunskapsrelationer. Foucaults egna
arbeten har förstås varit den tydligaste inspirationskällan, i synnerhet
Sexualitetens historia i tre band.56 I anslutning till Foucaults stora arbeten om
sexualitetens historia, vill jag i detta sammanhang också nämna Thomas
Laqueurs magnum opus Om könens uppkomst. Hur kroppen blev kvinnlig och manlig
(1994). Denna bok utgör en ovärderlig referenspunkt för synen på kropp och
kön i historien.57 Mer teoretiskt relevant har jämte Foucault, Judith Butler
varit. Butler utgör en av de mest inflytande feministiska och poststrukturella
författarna under 1990-talet. Butler har kategoriserats ömsom som post-
strukturalist, ömsom som queer-teoretiker.58 Vilken beteckning man än ska
sätta på Butler, så är hennes arbetens släktskap med Foucaults det mest
relevanta här. Sammantaget kan man säga att dessa författare, som inga
andra enligt min uppfattning, gör relationen mellan makt och kunskap, i
förhållande till självförståelsen, empiriskt hanterbar.

Tidigare forskning

Kön och könsskillnader har i flera decennier varit ett centralt tema i svensk
idrottspedagogisk forskning. I flertalet av 1970-talets doktorsavhandlingar, då
den idrottspedagogiska forskningen tog fart, berördes könsproblematiken
uttryckligen, men huvudsakligen i deskriptiva termer. Den första feministiska
avhandling som problematiserade förhållandet mellan kvinnor och män i
idrott var Eva Olofssons Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska
idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet.59 Under 1990-talet syntes intresset
                                                            
56 Foucault 1980a, Foucault 1988a och b, Sexualitetens historia. Njutningarnas bruk och Omsorgen
om sig (Södertälje: Gidlunds).
57 Andra viktiga sådana verk som jag vill nämna i sammanhanget är Hjördis Levins
Testiklarnas herravälde från 1986 och Ivan Illichs Genus. Bidrag till en historisk kritik av jämlikheten
från 1985.
58 För en introduktion till queer-teori, se Kulick 1996, Queer Theory: Vad är det och vad är
det bra för?, i lambda nordica nr 3-4, ss. 5-21.
59 Olofsson 1989a.
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för köns-, genus- och manlighetsforskning öka markant, vilket jag återkommer
till i kapitel 5. Licentiatuppsatsen ”Att bli bra, eller bara snacka med kompisar.” En
studie om idrott och genus60 utgjorde ett tidigt försök att föra in det
poststrukturalistiska perspektivet i svensk idrottspedagogisk forskning.
Poststrukturalismen och andra sentida vetenskapsteoretiska traditioner intar
också en framträdande position i en annan publikation som diskuterar idrott,
kropp och kön, nämligen antologin Talet om kroppen.61 Bakom den boken stod
en grupp genusintresserade idrottsforskare vid Idrottshögskolan i Stockholm.
En liknande skrift, Den försummade kroppen. Om rörelse och beröring i skolan, är även
den en skrift som sätter kroppen på dagordningen, framför allt i förhållande
till en skola som i allt större utsträckning marginaliserar praktisk-estetiska
ämnen.62 Över huvud taget har intresset för kroppen under det senaste
decenniet satt sina tydliga spår i idrottsorelaterad kunskapsbildning.63

När det gäller kön-/genusstudier och doktorsavhandlingar försvarade
psykologen Nathalie Koivula 1999 sin avhandling Gender in Sport. Koivula rör
sig huvudsakligen inom en socialpsykologisk tradition, för all del med tydliga
hänvisningar till konstruktivistiskt inspirerad forskning.64 Den första
avhandlingen med uttryckligen konstruktivistiska utgångspunkter är Birgitta
Fagrells nyligen publicerade De små konstruktörerna. Flickor och pojkar och kvinnligt
och manligt i relation till kropp, idrott, familj och arbete (2000). Denna skrift utgör det
första exemplet på en studie där konstruktionen av manlighet och kvinnlighet
står i centrum för analysen och där denna konstruktion inte bara uppenbarar
sig som en intellektuellt-kognitiv historia, utan som en kroppsligt-spontan. I
lite vidare bemärkelse utgör både Per Nilssons omfattande undersökningar
Fotbollen och moralen (1993) och Fritid i skilda världar (1998) arbeten där analysen
av konstruktionen av manlighet och kvinnlighet är ett tydligt inslag. På ett
snarlikt sätt utgör konstruktionen av manlighet ett tema i Tore Brännbergs
avhandling Bakom kulisserna. En socialpsykologisk studie av en förening (1998).

Konstruktionen av kön är en central aspekt i den här avhandlingen,
maktutövning en annan. Ett maktanalytiskt inslag i den idrottspedagogiska
forskningen återfinns i Kjell Gustavssons avhandling Vad är idrottandets mening?
En kunskapssociologisk granskning av idrottens utveckling och läromedel samt en
organisationsdidaktisk kompetensanalys (1994).  Gustavsson genomför här en
kritisk läsning av idrottsrörelsens utbildningsmaterial utifrån en ideologikritisk
hållning. Inspirationen finner Gustavsson bl.a. hos sociologen Mannheim och
                                                            
60 Larsson 1998.
61 Fagrell & Nilsson (red) 1998, Talet om kroppen. En antologi om kropp, idrott och kön
(Stockholm: HLS Förlag).
62 KRUT Nr 96 (4/99), Den försummade kroppen. Om rörelse och beröring i skolan.
63 Jag tänker framför allt på Duesund 1996, Kropp, kunskap och självuppfattning (Stockholm:
Liber), Johansson 1998, Den skulpterade kroppen. Gymkultur, friskvård och estetik (Stockholm:
Carlsson) och Söderström 1999, Gymkulturens logik. Om samverkan mellan kropp, gym och samhälle
(diss., Pedagogiska institutionen, Umeå universitet). Går man utanför den idrottsrelaterade
forskningen märks t ex Lundin & Åkesson (red) 1996, Kroppens tid. Om samspelet mellan kropp,
identitet och samhälle (Stockholm: Natur och Kultur), Utbildning och demokrati. Tidskrift för
didaktik och utbildningspolitik Nr. 3 1997 (temanummer) och Johannisson 1997, Kroppens tunna
skal. Sex essäer om kropp, historia och kultur (Stockholm: Norstedts).
64 Koivula 1999.
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den tyska frankfurtskolan. I synnerhet framstår filosofen Jürgen Habermas
tankar om kommunikativ rationalitet som viktiga. I SVEBI:s (Föreningen för
svensk beteendevetenskaplig idrottsforskning) årsbok år 2000 diskuterar
Gustavsson även idrott och folkbildning utifrån begreppet ’genuskontrakt’.65

Eftersom den här avhandlingen också har ett tydligt historiskt inslag, ska
även några relevanta historiska studier nämnas. I Sverige märks, när det gäller
idrott, kropp och kön, Jens Ljunggrens avhandling Kroppens bildning. Ling-
gymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914.66 Nämnas ska också idéhistorikern
Claes Ekenstams avhandling Kroppens idéhistoria.67 Dessa båda studier uppe-
håller sig förutom kring kropp och kön också kring teman som disciplinering
och modernitet. I Danmark har denna typ av forskning varit företrädd av
forskare som Henning Eichberg, Ove Korsgaard,  Hans Bonde och Else
Trangbaek. Nämnda forskare har i flera verk belyst kroppens och könens
historia i en idrottsrelaterad kontext.68 I Finland (och delvis i Sverige) märks
också Leena Laine.69

På internationella arenan har feministiska idrottsforskare som M. Ann
Hall och Jennifer Hargreaves i sina översiktsverk kommenterat, snarare än
utgått från, Foucaults arbeten och den tänkbara potential som hans angrepps-
sätt inrymmer i förhållande till feministiska frågeställningar i idrottssamman-
hang.70 Maskulinitetsforskare som Michael Messner och Donald Sabo har
utgångspunkter som delvis tangerar de foucaultska.71 I den omfattande
volymen med det anspråksfulla namnet Handbook of Sports Studies, redigerad av
sociologerna Jay Coakley och Eric Dunning, skriver den amerikanske idrotts-
sociologen David L. Andrews om fransk poststrukturalism och kritiska
analyser av idrottskulturen i artikeln ’Posting up’. Artikeln utgör såväl en
kommenterar till den poststrukturalistiska forskningen, där filosofer som
Jacques Derrida, Jean Baudrillard och Michel Foucault nämns, som en
kortfattad presentation av några få poststrukturalistiska studier om idrott från
                                                            
65 Gustavsson 2000, Idrott, folkbildning och genuskontraktet, i Aktuell beteendevetenskaplig
idrottsforskning. SVEBI: s årsbok 2000, ss. 61-93.
66 Ljunggren 1999, Kroppens bildning. Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914 (diss.,
Stockholm/Stehag: Symposion).
67 Ekenstam 1993, Kroppens idéhistoria. Disciplinering och karaktärsdagning i Sverige 1700-1950
(diss., Hedemora: Gidlunds).
68 Se t ex Eichberg 1998, Body cultures. Essays on sport, space and identity, (red) Bale & Philo
(London: Routledge), Eichberg, Bygballe & Möller 1998, Demokrati og kropslighed (Forlaget
Bavnebanke), speciellt Eichberg, Doping og demokratiets krop, ss. 5-29 och Korsgaard,
Demokratiet uden krop, ss. 38-45, Korsgaard 1997, Kampen om kroppen. Dansk idraets historie
gennem 200 år (Köpenhamn: Gyldendal), Bonde 1991, Mandighed og sport (Odense
Universitetsforlag), Trangbaek 1997, Sport in Modern Society: Femininity, Gymnastics and
Sport, i The International Review of the History of Sport Vol. 14, No. 3, ss. 136-156.
69 Se t ex Laine 1991, Kropp, idrott och kvinnohistoria, i Kvinnovetenskaplig tidskrift Nr. 4, ss.
48-58, Laine 1998, How to Cross Borders: Women and Sports Organizations in the Nordic
Countries, i The International Journal of the History of Sport, Vol. 15, No. 1, ss. 194-205.
70 Se Hall 1996, Feminism and Sporting Bodies. Essays on theory and practice (Champaign, IL.:
Human Kinetics) och Hargreaves 1994, Sporting Females. Critical Issues on the History and
Sociology of Women’s Sports (London & New York: Routledge).
71 Se Messner & Sabo (red) 1990, Sport, Men, and the Gender Order (Champaign, IL: Human
Kinetics).
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det amerikanska fältet.72 Signifikativt för dessa studier är att fokus riktas mot
disciplinering och objektifiering av idrottaren och hans eller hennes kropp.
Ganska få studier tar sin utgångspunkt i de senare av Foucaults skrifter, där
intresset uttryckligen orienteras mot subjektivitet och subjektets historiska
villkor.

Svensk idrottsvetenskaplig forskning utgör ett huvudtema längre fram i
avhandlingen. I kapitel 8 och 9 genomförs en nutidshistorisk analys av
idrottsrelaterad forskning under 1950-, 1970- och 1990-talen.

Några notiser om metod och urval

Ansatsen i avhandlingen är, som tidigare nämnts, nutidshistorisk. Det innebär
att nutidens problematik undersöks med hjälp av historiskt material. Vad jag
kommer att göra är att skissa de resonemang kring idrott, kropp och kön som
möjliggörs genom intervjuerna med friidrottsungdomarna – inte minst i fråga
om vad som positioneras som subjekt och objekt – för att sedan undersöka de
historiska betingelserna för dessa typer av resonemang genom en analys av ett
urval av texter utifrån kriterier som redovisas nedan. Härvid blir utsagorna
utgångspunkten. Intresset riktas då inte mot specifika utsagors sanningshalt
eller till ett givet subjekt som kan garantera utsagans innehåll och betydelse.
Istället utgör spelet mellan det som postitioneras som subjekt och objekt, i
förhållande till idrott, kropp och kön, fokus i avhandlingen.

Tre delstudier utgör underlag för empirin: konstruktionen av manlighet
och kvinnlighet i intervjuer med friidrottande tonåringar, både flickor och
pojkar och deras tränare, konstruktionen av manlighet och kvinnlighet i texter
publicerade av eller på uppdrag av RF samt konstruktionen av manlighet och
kvinnlighet i svensk idrottsrelaterad forskning under 1950-, 1970- och 1990-
tal. Nedan ska jag beskriva vilka kriterier som gällt vid urvalet av texter.

Intervjustudien
Intervjuerna, 22 stycken till antalet – tio med flickor, åtta med pojkar och fyra
med tränare, genomfördes våren och sommaren 1996. Avsikten var från
början att undersöka hur manliga friidrottstränare lade upp träning och
ledarskap för flickor och pojkar i tonåren. Utgångspunkten var ett social-
psykologiskt perspektiv. Så småningom förändrades mina utgångspunkter till
dem jag gestaltat ovan. Ungdomarna, som var mellan 16 och 19 år gamla vid
intervjutillfället, var samtliga hemmahörande i Storstockholmsområdet. De
deltog i friidrottsträning i fyra träningsgrupper, vilka leddes av de fyra manliga
tränarna. De senare var mellan 25 och 35 år. Träningsgrupperna valdes ut
först. Kriterierna var då att de skulle vara tämligen homogena i bemärkelsen
små förändringar över tid och, som grupper betraktat, ganska framgångsrika i
friidrott. Varje grupp hade i runda tal 15 medlemmar (beroende på vad man

                                                            
72 Andrews 2000, Posting up: French Post-structuralism and the Critical Analysis of
Contemporary Sporting Culture, i Coakley & Dunning (red), Handbook of Sports Studies
(London, Thousand Oaks & New Delhi: SAGE Publications), ss. 106-137.
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ser som medlem). I urvalet av varje flicka eller pojke tog jag hjälp av tränarna.
Utgångspunkten var allmänna kriterier, men speciella omständigheter gjorde
det ibland nödvändigt att rucka lite på vissa av kriterierna. Min allmänna
strävan var att intervjua fyra eller fem ungdomar från varje grupp, både pojkar
och flickor. Ingen av grupperna hade medvetet könssegregerats. Däremot var
det snarare regel än undantag att antingen flickor eller pojkar dominerade till
antalet. I en av grupperna deltog endast flickor (därför kunde ingen pojke
intervjuas). I en annan endast en flicka – hon blev följaktligen intervjuad även
om hon inte motsvarade de övriga kriterierna. Dessa var, vilket jag fick hjälp
av tränarna att ta reda på, att man deltagit i gruppens verksamhet i minst tre år
och att man tränade regelbundet minst tre tillfällen per vecka. Några resultat-
mässiga kriterier ställdes inte upp. Sammanlagt intervjuade jag tjugo ungdomar.
Intervjuerna togs upp på band och skrevs ut i sin helhet. Vid två tillfällen
fungerade inte inspelningen. Dessa två intervjuer har jag inte använt mig av.
Därtill intervjuades de fyra tränarna. Varje intervju tog mellan en och en och
en halv timme och utformades som strukturerade samtal utifrån fyra över-
gripande teman: jag själv och min idrott, relationen till tränaren, synen på
kroppen och synen på flickor och pojkar i idrott. Huvudfrågorna var oftast
desamma i varje intervju, men följdfrågorna kunde variera. Mitt intresse är
riktat mot vad intervjupersona sade, men minst lika viktigt är hur de besvarade
frågorna. En närmare beskrivning av hur intervjuerna gick till återkommer jag
till i början av kapitel 2.

RF-studien
Materialet i RF-studien utgörs till en liten del av andrahandslitteratur. I
huvudsak gäller detta tiden från sekelskiftet 1900 och fram till mitten av seklet.
I övrigt har urvalskriterierna varit att texten ska ha publicerats av eller på
uppdrag av RF, eller RF: s studieförbund SISU. Dessa texter ska vara
offentligt spridda. Det handlar alltså inte om protokoll, interna PM eller annat
i den stilen. Texterna kan vara av ideologisk, upplysnings- och/eller mer
praktiskt inriktad karaktär. Det kan röra sig om informationsbroschyrer, idé-,
handlings- eller policyprogram. De kan också vara av kunskapsmässig
(läromedel) eller utvecklingskaraktär. I det senare fallet handlar det i huvudsak
om studiematerial eller rapporter från utvecklingsprojekt (utvärderingar av RF:
s arbete för jämställd idrott). Ett undantag utgör två statliga utredningar om
idrott. Skälen för detta undantag, liksom vilka de övriga texterna rent konkret
är och hur jag fick tag på dem, återkommer jag till i början av kapitel 5
respektive 6 och 7.

Vetenskapsstudien
Med nästa empiriska urval ville jag tydligare ställa den vetenskapliga kunskaps-
produktionen i centrum. Den idrottsrelaterade forskningen är vid det här laget
tämligen omfattande. De kriterier jag använde för urvalet av forskningstexter
är ganska enkla. Jag har läst doktorsavhandlingar som berör idrottsrelaterade
teman. Men även antalet sådana avhandlingar är ganska stort. En andra
avgränsning utgör en tidsmässig indelning, vilken inte alls ska uppfattas som
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en historisk periodisering, utan syftar till att ge ett jämförelsematerial.
Avhandlingar som publicerades under 1950-, 1970- och 1990-talen har valts
ut. Under 1940 och 1950-talen initierades den idrottsfysiologiska forskningen
vid fysiologiska institutionen på Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm
(GCI) igång.73 Under 1970-talet såg såväl de första idrottspedagogiska som de
första idrottshistoriska avhandlingarna dagens ljus.74 1990-talet, slutligen,
valdes helt enkelt eftersom det är nutidens problematik som står i fokus. Jag
ska genast redovisa två undantag från kriterierna ovan. 1960 försvarade Irma
Åstrand sin avhandling Aerobic Work Capacity in Men and Women with special
reference to Age och 1989 försvarade Eva Olofsson sin, flera gånger tidigare
nämnda av-handling, Har kvinnorna en sportslig chans? Dessa båda verk har jag
fört till 1950-talets respektive 1990-talets studier av det skäl att de båda kan ses
som väsentliga bidrag till forskningen om kön och könsskillnader och båda har
publicerats i nära anslutning till de utvalda decennierna. Exakt vilka
avhandlingar jag läst presenteras i kapitel  8 och 9.

Dessa tre typer av texter, vad binder dem samman? Medan intervjumaterialet
mer är att betrakta som ett tvärsnitt i tiden, möjliggör urvalet av RF-texter och
doktorsavhandlingar i större utsträckning en analys av förändringar i tid.
Intervjuerna och doktorsavhandlingarna utgör relativt väldefinierade material.
De senare utgör på sätt och vis den högsta nivån av granskade och rikligen
ventilerade akademiska texter. De utgör också frukterna av ett ofta ganska
långvarigt forskningsarbete. Det finns också tydliga, såväl formella som
informella, regler för vad dessa avhandlingar får innehålla och inte innehålla.
Hur som helst är min avsikt att senare försöka gå vidare med andra typer av
vetenskapliga texter för att fördjupa och nyansera mina analyser. RF-materialet
är mer svårfångat. Här kan jag inte garantera att jag inte missat något
väsentligt. Jag har sökt i olika databaser, men den typ av texter som jag söker
finns sällan katalogiserade på samma sätt som artiklar och böcker. Jag har sökt,
med benägen hjälp av arkivarie, såväl i Riksarkivet som i Riksidrottsförbundets
arkiv i källaren i Idrottens Hus i Farsta. Arkiven innehåller emellertid huvud-
sakligen olika typer av protokoll. Dessa hade också varit av intresse att
analysera, men de utgör, som jag ser det, ett upplägg för en annan studie.75 De
texter som jag till slut konfronterades mot, med undantag för de statliga
utredningarna, höll sig emellertid inom ramarna för de önskemål som jag
tidigare beskrev. Vad binder då samman de tre materialen? I snävare bemär-
kelse har de inget att göra med varandra såtillvida att de inte, eller ytterst sällan,
refererar till varandra. Utifrån det foucaultska grundtemat, subjektivitet som
ett uttryck för makt- och kunskapsrelationer, ser jag emellertid relationen
mellan materialen som tydlig. I första hand är det alltså den analytiska ansatsen
i den här avhandlingen som ligger till grund för det empiriska urvalet. Man kan

                                                            
73 Faktum är att jag, när det gäller fysiologi och neurofysiologi, endast använt mig av
avhandlingar med denna härkomst.
74 Det var också under 70-talet som föreningarna för historisk och beteendevetenskaplig
idrottsforskning grundades.
75 Protokoll från RF utgör ett empiriskt material hos Olofsson 1989a.
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säga att texturvalet utgör resultatet av min tolkning av tankefiguren
självförståelse, maktutövning och kunskapsbildning.

Disposition

Självförståelse, makt och kunskap utgör i den här avhandlingen en integrerad
helhet. Man kan närma sig denna helhet från tre håll, självförståelsens,
maktens och kunskapens. Det är i princip vad jag kommer att göra i fort-
sättningen. Möjligen hade man kunnat önska att varje avsnitt på ett mer
integrerat sätt relaterade intervjuer, policydokument och kunskapstexter till
varandra. Detta har jag inte mäktat med, i mångt och mycket beroende på att
jag strävat efter att hålla mig så nära det empiriska materialet som möjligt.
Avhandlingen är därför indelad i två delar, där jag förflyttar mitt analytiska
fokus från nutidens problematik och självförståelse hos ett antal ungdomar av
idag, till den nutidsohistoriska analysen av konstruktionen av kön som uttryck
för makt- och kunskapskonfigurationer. Del 1, kapitel 2, 3 och 4, innefattar en
diskursiv analys av ungdomarnas och tränarnas utsagor om varför ungdomar
(däribland dem själva) sysslar med idrott och hur de ser på flickors och pojkars
deltagande i idrott; utsagor om hur de ser på kropp och kroppslighet, samt
utsagor om ledarskap och förhållningssätt mellan ledare och ledd. Del 2 inleds,
i kapitel 5, med en bakgrundsteckning av förändringar inom idrottsrörelsen
som mynnade ut i antagandet av idé- och handlingsprogram för idrott och
jämställd idrott. I kapitel 6 analyseras dessa program samt de utvärderingar
som följde dem åt. I kapitel 7 närmar jag mig frågor rörande kunskaps-
produktion. Här står konstruktionen av kön i läromedel och annan utbild-
ningslitteratur från RF och idrottsrörelsens bildningsförbund SISU i centrum.
I kapitel 8 och 9 fullföljs denna förflyttning mot kunskapsbildning. Här utgör
vetenskapliga arbeten om idrott – inte bara idrott och kön – analysens kärna.
Avsikten är då att undersöka hur kön konstrueras i vetenskapliga texter och
hur dessa konstruktioner förhåller sig till de frågor som står på dagordningen i
idrottens handlingsprogram. I kapitel 10 kommer jag så att försöka samman-
fatta mina analyser och därtill fundera över vilka nya typer av styrning som
möjliggörs genom min läsning av framväxten av ’jämställd idrott’.



DEL 1.
EN NUTIDSPROBLEMATIK:

Iscensättningen av kön i ungdomsfriidrott

I denna avhandlingens första del ska jag redovisa ett antal intervjuer som
genomfördes med friidrottsungdomar och deras tränare våren och sommaren
1996. Man kan här tala om en iscensättning på två sätt. Dels den iscensättning
av manlighet och kvinnlighet som sker inom den beskrivna friidrottsmiljön,
dels den iscensättning av manlighet och kvinnlighet som sker genom
intervjuerna. Bearbetningen av intervjuerna genomförs som en diskursanalys,
där en strävan har varit att undersöka olika begrepps relationer till varandra,
vad som positioneras som subjekt och objekt i samtalen, vad de använda
begreppen refererar till samt vad pojkar, flickor och tränare säger i förhållande
till kön, kropp och ledarskap/tränaren. Ytterligare en avsikt är att i förlängningen
av analysen undersöka möjligheterna att ställa analysen i ett nytt ljus. Vilka
möjliga tolkningar medger materialet i förhållande till dominerande sätt att se
på manlighet och kvinnlighet?

Idrottens tävlingssystem öppnar för en spännande möjlighet att
undersöka synen på pojkar och flickor, män och kvinnor, manlighet och
kvinnlighet i förhållande till en aktivitet, tävlingen, där könen uppträder åtskilt,
men där det tävlingsidrottsliga syftet är identiskt. Män och kvinnor gör samma
sak, fast åtskilt. När det gäller träning, åtminstone i en individuell idrott som
friidrott, kan som i denna undersökning könsblandade grupper (de fyra
grupperna i min studie består av mellan tio och tjugo individer) förekomma.
Frågan som här inledningsvis ska ställas är vilka uppfattningar om flickor och
pojkar i idrott, om kroppar och om ledarskap i förhållande till flickor och
pojkar som ungdomarna i studien ger uttryck för?

Del 1 avslutas med en sammanfattande diskussion om de tre teman som
utgör fokus i de tre kapitel som nu följer.



KAPITEL 2.
JAG OCH ANDRA FLICKOR OCH POJKAR I

(FRI)IDROTT

Genus är en vakthund som gläfser och morrar
och ibland hugger till om kvinnor och män
inte uppträder som Genus vill. Vakthunden
Genus viftar på svansen och kråmar sig när
kvinnor är feminina på rätt sätt och män är
maskulina på rätt sätt.

Birgitta Fagrell, Vakthunden Genus,
2000

Inledning

I prologen till denna avhandling gjorde jag ett utkast till en diskussion om
’bökiga flickor’ inom tävlingsidrotten. Den diskussionen ska jag försöka
fullfölja här. Det är inte ’den bökiga idrottsflickan’ som sådan jag intresserar
mig för, utan hur denna konstruktion kommer till stånd, dess maktrelaterade
effekter och möjligheterna att ’tänka om’ – och kanske ’tänka bort’ – den. Min
ansats handlar om att analysera hur flickors och pojkars ’inre’, deras beteenden
och deras tänkande, fabriceras genom en offentlig och social diskurs samt
illustrera hur dessa konstruktioner utgör delar av en styrningsproblematik.
Fortsättningen av det här kapitlet handlar med andra ord inte om varför
flickor blir, eller är, bökiga inom idrotten, och inte heller om hur pojkar ’är’,
utan om hur bilden av ’bökiga flickor’ och andra flickor, och deras manliga
träningskamrater, konstrueras. Underlag hämtas i huvudsak från de avsnitt i
intervjuerna där samtalet kretsar kring ungdomarna själva och deras syn på
andra ungdomar inom idrotten. Framställningen i det här kapitlet är indelad i
fyra teman, som vart och ett har beröringspunkter med varandra. Dessa är a)
prestationer och relationer, b) från barn till ungdom, c) autonomi och
beroende samt d) arv och miljö. Tematiseringen är ett försök att få fatt på ett
komplext och dynamiskt samspel mellan olika delar av villkoren för en
människas erfarenhets- och föreställningsvärld. Vad ser ungdomarna som
centrala värden i att delta i friidrott i tonåren?

Innan jag börjar berättelsen om hur ungdomarna och deras tränare
iscensätter sig själva och sin syn på idrott samt pojkar och flickor i idrott,
kropp och ledarskap, ska några ord sägas om själva intervjusituationen och
forskarens roll i denna. Intervjuförfarandet, intervjun som frambringare av tal
(och text), har, liksom andra sociala praktiker, sin egen nutidshistoria. Möjligen
kan man söka dess härkomst i den medeltida bikten och senare tiders
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husförhör.76 Vare sig samtalsledaren är biktfadern, pastorn, terapeuten eller
forskaren, avkrävs intervjupersonen synpunkter, uppfattningar och svar på en
rad frågor som gäller uppfattningen om sig själv eller om världen. Dessa frågor
och svar, denna relation mellan ’frågare’ och ’utfrågad’, är inte vilka som helst,
utan följer även de, precis som vilken annan diskurs som helst, en viss
regelbundenhet. Ungdomarnas och tränarnas utläggningar om sig själv, om
andra och om idrott, är knappast ’egna’ i någon absolut bemärkelse. De är
’egna’ på så vis att de spontant kommer till uttryck hos intervjuopersonerna,
men är samtidigt effekten av forskarens sätt att ställa frågor till dem och i
förlängningen det historiska sammanhang vari intervjuerna genomförs. Detta
innebär att forskarens förhandsinställning har en avgörande inverkan på vilka
bilder av flickor och pojkar i idrott som formuleras av de intervjuade.
Forskarens tänkande kring dessa saker, sättet att formulera frågor och
följdfrågor, inverkar på de tänkbara svar som ter sig rimliga för intervju-
personerna. Man kan säga att de bilder som kommer till stånd utgör ett
resultat av hur intervjupersonernas och forskarens subjektivitet flätar sig in i
varandra. Men det är inte bara frågorna som påverkar svaren, också
intervjupersonernas uppfattning om forskaren och deras förhållningssätt till
dennes blotta närvaro inverkar på de utläggningar som de ser sig manade att ge
uttryck för. Det är alltså avgörande för intervjuopersonernas svar hur de ser på
forskaren. Intervjusituationen som sådan inrymmer med andra ord specifika
regelbundenheter ifråga om vad som är tänkbart och rimligt att säga. Intervju-
personernas svar bör därför inte uppfattas som något som de så att säga ’går
och bär på’ inombords, eller en avspegling eller representation av det som
finns i huvudet på dem. Inte heller är de en ren avspegling av det som sker
bortom själva intervjusituationen. Intervjusamtalet sätts samman av fragment
med en diversifierad och diffus härkomst. Resultatet blir hur som helst en
uppsättning bilder av det som samtalen rör sig kring. Man kan säga att
intervjupersonerna förkroppsligar en viss syn på ’idrott’, ’kön’, ’kropp’ och
’tränare’/’ledarskap’, som inte helt och hållet är deras egen, men inte heller helt
och hållet någon annans. Intervjupersonernas utsagor konstitueras i de makt-
och kunskapsrelationer som ligger till grund å ena sidan för idrottandet, å den
andra för idrottsforskningen. Analysen riktar sig mot hur ungdomarna
positionerar subjekt och objekt i sina utsagor och ’sig själv’ i förhållande till
denna relation mellan subjekt och objekt. Vilka bilder är möjliga att upprätta i
de genomförda intervjuerna? Hur kan vi se på dessa? Hur kongruenta och
stabila är de? Finns det avvikelser och hur gestaltar sig dessa? Det är med dessa
frågor som jag nu närmar mig intervjuerna.

                                                            
76 Jfr. Foucault 1980a, s. 29f när det gäller bikten. Se också s. 21: ”… en första hastig
överblick […] tycks visa att könets ’omsättning i tal’ sedan slutet av 1600-talet ingalunda
undergått en begränsningsprocess utan tvärtom varit utsatt för en ständigt ökande
stimulering.”
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Prestationer och relationer

Kerstin
En av de i mitt tycke mest intressanta genomförda intervjuerna var den med
Kerstin. Den är intressant eftersom Kerstins berättelse om sig själv och sitt
idrottande i mångt och mycket inte motsvarade den bild jag själv bar på om
flickor i idrott, och som det finns ett massivt stöd för i tidigare forskning om
kön och idrott och annan mer erfarenhetsbaserad litteratur.77 Denna gör
nämligen gällande att flickor idrottar framförallt för att idrotten kan erbjuda
gemenskap och ett socialt sammanhang samt en möjlighet att hålla sig i fysiskt
trim, medan pojkar idrottar för att idrotten kan erbjuda tävling och spänning
samt en möjlighet att utvecklas prestationsmässigt. Kerstin var sjutton år vid
tillfället och bodde i villa i en av Stockholms norra förorter tillsammans med
mamma, pappa och tre yngre syskon, två bröder och en syster. Hon gick
samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet och var antagen på ett av
Sveriges sju friidrottsgymnasier.78 Friidrott tränade Kerstin fyra eller fem
gången i veckan, mellan två och två och en halv timme varje gång, vilket gör
runt tio timmars träning i veckan.

När Kerstin beskriver sig själv målar hon upp en bild av en väldigt aktiv
person. Hon berättar om en person som gillar att hålla igång, ha mycket för sig
och inte ligga på sofflocket. Hon berättar att hon sysslat med många idrotter,
men att hon fastnade för friidrott till slut, dels för att hon vid ett tillfälle bröt
armen (så hon kunde inte fortsätta med gymnastik), dels för att friidrotten blev
hennes bästa idrott. Jag uppmanade henne att berätta lite mer:

Jaa, mmm, min bästa gren det har varit längdhopp. Eh och också häck, kort häck,
tresteg, men jag har varit skadad nu. Jag har haft ont i ryggen och knäna och
benhinnor. Jag har vart liksom skadad från och till i snart två år, så just nu så kan jag
inte hoppa längdhopp då för ryggen, men jag börjar komma igång lite, men just nu så
springer jag mest. Jag ska springa häck nu. Tänkte pröva … springa lite fyrahundra …
och det har gått bra. (Kerstin)

Kerstin betonar gärna vad som har gått bra, vilka grenar som är hennes bästa,
liksom att valet av de grenar hon fortsatt med motiveras av att de också är de
bästa. Idrottsliga framgångar, avbrutna av ständiga skador, det verkar vara
Kerstins idrottsliga erfarenheter. Skador är ett ämne som jag återvänder till i
kapitel 3. Vi pratar vidare om Kerstin, skolan och idrotten.

(Kerstin) Nej, jag är väl ganska ambitiös, eller jag vet vad jag vill och så där. Och har
jag bestämt mig för nånting så gör jag det. Och jag har väldigt svårt för att ta det lugnt.
Jag måste alltid göra nånting … eh och då blir jag ofta lite stressad och får ont i
huvudet och så där, men det … är ändå som när jag har mest och göra som jag trivs
mest.

                                                            
77 För referenser i denna fråga, se kap. 7 och 9.
78 Friidrottsgymnasium, eller FIG, innebär att den aktive studerar på gymnasiet med viss
reducering av annan undervisning till förmån för friidrottsträning. Sju gymnasieskolor runt
om i landet har en nationell antagning samt speciellt anställda lärare/tränare som ansvarar för
träningen (det finns också ytterligare några gymnasieskolor med regional/lokal antagning).
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(H) Du sa, du vet vad du vill. Vill du berätta vad du vill?
(K) Jaa … eller … jag vet väl att … jag vill göra nånting speciellt. Eller jag vill komma
långt.
(H) Inom friidrotten då?
(K) Ja, inom friidrotten och allting … Jag vill inte vara vanlig (fniss).

Kerstin ser sig själv som en mycket ambitiös person. Hon vill mycket och blir
ofta stressad och får ont i huvudet av det. Kerstin vill inte vara vanlig, hon vill
göra något speciellt. Och det är hon som vill det, hon tvingas inte till det av
föräldrar eller tränare.79 Hon är den enda, bland de intervjuade pojkarna och
flickorna, som på frågan om det är något hon vill tillägga som gäller henne
själv, säger att vi glömt att tala om hennes meriter. Men Kerstin verkar ha svårt
för att konkretisera vad detta ’speciella’, ’ovanliga’ och ’avlägsna’ skulle vara
för något. Att ’komma långt’ i friidrott innebär för flera andra intervjupersoner
att någon gång få delta i ett stort internationellt mästerskap. Är det kanske det
som stressar henne, som resulterar i ständig huvudverk? Varför då utsätta sig
för denna press? Jag frågar Kerstin vad som skulle kunna få henne att sluta:

(Kerstin) Mmja, det är väl … om det skulle börja gå dåligt … och jag inte blir bättre.
(H) Hur har det funkat nu när du har varit mycket skadad?
(K) Då har det inte gått framåt så himla mycket. Jag har inte kunnat, jag har inte ens
kunnat springa eller jogga eller nånting och det har varit jobbigt både fysiskt och
psykiskt och så där, men eh … Jag har hela tiden bestämt att jag ska komma tillbaka
och jag ska bli bra.

Om det skulle börja gå dåligt i friidrott skulle hon möjligen sluta, om hon inte
blir bättre. Är det kanske så att viljan att ’bli något’ (i framtiden) ses som mer
betydelsefullt än det som är knutet till själva verksamhetsformen friidrott (i
nuet) eller de vänner hon säkert hunnit skaffa sig där (hon har tränat friidrott i
över fem år)? Samtidigt har Kerstin inte slutat när hon långa tider har gått
skadad. Varje gång har hon återvänt till friidrotten och varje gång har hon
bestämt sig för att komma tillbaka – och bli bra. Har hon kanske bedömt
framgångspotentialen inom friidrotten som avsevärt större än i någon annan
idrott? Eller är det kanske så trots allt att själva träningen och vännerna i
träningsgruppen utgör en stark orsak till att hon blivit friidrotten trogen?
Oavsett vad eller vem som förmår Kerstin till ett sådant engagemang, går det
inte att ta miste på med vilken seriositet hon går in för friidrotten. Utifrån
Kerstins friidrottstränande kompisar i Stockholmstrakten ska frågan om
’seriositet’ och ’viljan att bli bra’ belysas på ett mer närgånget sätt.

’Seriös idrott’
Ett vanligt vanligaste motiv för fortsatt friidrottsdeltagande som uppgavs av de
ungdomar som intervjuades var, som hos Kerstin, att man är framgångsrik i
tävlingshänseende. ’Viljan att bli bra’, eller ’prestationer’, intar, på mer än ett
                                                            
79 Detta att inte vilja vara vanlig, kan också uppfattas som ett uttryck för en ungdomsdiskurs.
Medan det tidigare varit av vikt att vara ’en i gänget’, verkar det bli allt vanligare att
understryka sin egen individualitet, gärna med en anstrykning av excentricitet. Jfr. Nilsson
1998.
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sätt, en framträdande plats i ungdomarnas sätt att uttrycka sig om sitt idrotts-
deltagande. Rationell, prestationsinriktad och ’seriös’ träning innebär kort och
gott ”att liksom träna regelbundet och satsa på det man gör och inte bara lattja
runt och flamsa” (Anki). Det uppfattas i det närmaste som en självklarhet att
man, när man blir äldre (här ungefär 14-15 år) och då man övat upp en viss
färdighet i en eller några specifika grenar, vill börja tävla och jämföra sig med
andra. Ungdomarna ’upptäcker’ att de är snabba eller uthålliga, hoppar eller
kastar långt, vare sig det är på idrottslektionen i skolan, vid en skoltävling, eller
vid en ’riktig’ friidrottstävling, ofta av lag- eller stafettkaraktär. ’Viljan att bli
bra’ kom på det hela taget oftare till uttryck bland flickorna än bland pojkarna.
Pojkarna hävdade desto oftare att de fortsatt för att friidrotten var en ’bra
sysselsättning’ eller helt enkelt för att friidrott är ’kul’. Att idrott är ’kul’ och att
just denna rolighetsdimension skulle vara det vanligaste svarsalternativet för
både flickor och pojkar när de tillfrågas om motiven för sitt idrottsdeltagande,
är ett vanligt resultat i mer kvantitativa undersökningar om ungas idrotts-
deltagande.80 Men ’kul’ är ett ganska abstrakt begrepp. Det kan hänvisa till
många skilda saker, vilket kommer att framgå nedan.

(Håkan) Vad är det som gör det [friidrottsträningen] kul?
(Karin) Eeehm … när det går bra och sen då … Ja, när det går bättre och bättre, det
är roligt.

Att träningen och tävlandet är ’kul’ hänger påtagligt ofta i intervjuerna ihop
med att det gick bättre och bättre. Man upptäckte att man hade lite talang. Det
var kul att se hur långt man hoppade. Det roliga förknippas huvudsakligen
med någon form av prestationsutveckling eller tävlingsmässiga framgångar, att
man är bra, eller till och med bäst på någonting – att man ‘får’ vara bäst.
Analogt framställs det sämsta med friidrotten när det går dåligt eller att det tar
sån tid innan träningen ger något resultat. Att syssla med frididrottsträning
framstår som jobbigt eftersom ”friidrott måste du hålla på med i fem år för att
få ett bra resultat, tyvärr” (tränare III). Tävlingsresultatens och framgångens
betydelse konstrueras, hos flickorna ofta explicit, hos pojkarna mer implicit, som
mer betydelsefull än den process (träningen och de sociala relationer som
denna också innebär) som leder fram till resultaten, och detta betraktas också
som olyckligt. Snabba framgångar hade, så att säga, varit att föredra. Hos de
flesta av pojkarna och hos några av flickorna utgör aktivitetens sociala karaktär
ett betydligt mer framträdande inslag i mer explicita ordalag. Att sluta med
idrott kan också diskuteras utifrån andra utgångspunkter.

(Håkan) Vad tycker du om gruppen som den är nu?
(Markus) Ja, just nu är det inte så bra.
(H) Okej, är det nåt speciellt som?

                                                            
80 Se t ex Engström 1975, Fysisk aktivitet under ungdomsåren (diss., Pedagogiska institutionen,
Lärarhögskolan i Stockholm), s. 15; Patriksson 1987, Idrottens barn. Idrottsvanor – stress –
”utslagning” (Friskvårdscentrum); Elofsson 1994, Varför är ungdomar med i en idrottsförening
(Socialhögskolan och Fritid Stockholm).
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(M) Som jag har upplevt det, det är för mycket avundsjuka. Man kan inte tolerera att
en kompis går och vinner SM och man kan inte tolerera att han är bättre än mig […]81

När man blir äldre så … man får mer insikt. Mer och mer: jag kommer inte och kunna
fortsätta med friidrott like länge som han.

Markus, en av de mer framgångsrika pojkarna som intervjuades, ser frågan om
avundsjuka som i grunden en fråga om ’insikt’. Om man har svårt att inse sin
egen begränsning blir man avundsjuk. ’Insikt’ konstrueras som en förmåga att
förstå att man inte kan fortsätta med friidrott då man inte längre utvecklas
prestationsmässigt, dvs. om man inte blir bättre och bättre, är det naturligt
eller logiskt att man också slutar med tävlingsidrott.

Begreppen ‘motivation’ och ‘koncentration’ används också flitigt i
samband med idrottande. Genom att undersöka hur de används kan man få en
bild av vad som uppfattas vara verksamhetens centrala moment. Vad är det
man ska vara koncentrerad på och motiverad för under träningen och vad
syftar dessa begrepp till?

(Håkan) Hur upplever du motivationen och koncentrationen på träningen?
(Kerstin) Jo, den är ju … ganska bra tycker jag. Jag är väl oftast motiverad på
träningen. Jag tycker det är roligt å träna … mmmh, men det finns ju såna som
kommer dit bara för att träffa andra.
(H) Hur tycker du det påverkar träningen?
(K) Jaa, dom är ju där för å träna också, men det är … det är väl bra också så det
inte bara blir träning och friidrott […]
(H) Dom behövs också?
(K) Ja, det tror jag. Fast dom får ju inte va för liksom … dom måste ju träna eller
liksom för att … ja …

Kerstin utvecklar ett resonemang där ett fokus på tävling och prestation utgör
’seriös träning’ och den solida grunden för träningens betydelse. Att vara
’koncentrerad’ handlar om att rikta sin uppmärksamhet mot träningens
prestationsinriktade inslag (att man tränar på en speciell färdighet), medan
kompisarna och den sociala inramningen intar en sekundär position. ’Det
sociala’ (gemenskapen) utgör en kvalitativt annorlunda dimension, som också
är viktig, men som verkar stå i ett spänt förhållande till den ’seriösa’ träningen,
framförallt bland flickorna. Jag ska återvända till den framgångsrike Markus.

(Håkan) Finns det annars några ledargestalter i gruppen […]?
(Markus) Det är några stycken. Jag ser mig själv som en sådan ibland. För jag kan bli
irriterad när dom håller på och spela fotboll en timme innan vi ska börja, för då …
Man kommer aldrig hem och då kan jag säga: nu går vi och kör […]
(H) Hur upplever du motivationen och koncentrationen på träningen?
(M) Från en del så är den ju väldigt bra. En del mindre bra. Så ibland så kan det …
störas lite för mycket. Det har också med det här, som jag sa … en del vill va kvar på
den här lite … plojnivån och en del vill ju satsa. […]
(H) Vad menar du med seriöst då?
(M) Ja, man ser mer som blodigt allvar.

                                                            
81 Tre punkter - … - i citat innebär att intervjupersonen dröjer med svaret. Tre punkter
mellan klamrar – […] – innebär att jag ’klipper bort’ mellanliggande avsnitt – som oftast är
’stakningar’ eller upprepningar från intervjupersonens sida.
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För Markus förknippas ’seriös träning’ med ’blodigt allvar’. Några är
motiverade och koncentrerade, medan andra stör och plojar och en del vill
vara kvar på plojnivån. Att träna rationellt, bli bättre, tävla och vinna betecknas
som ’seriös idrott’; att ’lira boll’ och ploja betecknas som oseriöst. Seriös idrott
är helt enkelt något som är på blodigt allvar – samtidigt som det gäller att
handskas med allvaret på ett lättsamt, ledigt och lekfullt sätt. Det mesta av
träningen sker emellertid, även i en individuell idrott som friidrott, som
gruppträning. Detta beror till en viss del på praktiska omständigheter. Det
finns endast ett begränsat antal kvalificerade tränare, tillgången på idrottshallar
och löparbanor är begränsad och dessutom är tiden för såväl de aktiva som
tränarna begränsad. Utöver dessa tillkommer ett skäl som faktiskt också har
med träningens ’seriositet’ att göra.

Verksamhetens gruppbetonade karaktär tänks bidra till ökad motivation
och engagemang just i det att man samtidigt konkurrerar med och stöttar
varandra socialt. ’Seriös träning’ förutsätter någon form av kollektiv, som gör
att träningen uppnår optimal effektivitet. Det är först tillsammans med andra
som man något så när under träning kan efterlikna tävlingssituationen.
Träningsgruppen motiveras först och främst av att träningen ska fungera
bättre ur prestationshänseende för den enskilde aktive. Det är den enskildes
prestationsförmåga som står i förgrunden. Förhållandet verkar emellertid vara
mer komplext än så. Om gemenskap å ena sidan utgör en förutsättning för seriös
träning, så utgör den å andra sidan samtidigt ett hot mot den seriösa träningen.
I umgänget med andra riskerar träningen alltid att störas av snack och garv.
Kollektivet hotar hela tiden den enskilde utövarens fokus på träningspasset.
Man kan ta begreppen subjekt och objekt som utgångspunkt. Då ’omständig-
heterna’ (subjekt) kontrollerar ’mig’ (objekt), konstrueras ’gemenskap’ 
som ett hot som riskerar att omkullkasta träningens seriositet. Då ’jag’ 
(subjekt) kontrollerar ’omständigheterna’ (objekt) kan gemenskapen
användas för det grundläggande syftet: tävling och prestation. Det är alltså
avgörande hur de aktiva ser på sig själva och sitt eget inflytande i förhållande
till tränaren och hans inflytande eller andra ’yttre’ faktorer. Det existerar t.ex.
en stark uppfattning om att optimal träning när det gäller motorisk inlärning
(teknikträning) bäst sker om tränaren har så få aktiva som möjligt att instruera
och ge feedback. Detta hänger ihop med en uppfattning om att tränaren måste
visa och instruera de aktiva för att man ska uppnå optimal inlärningseffekt. Att
vara seriös innebär i sig inte enbart att träna hårt och regelbundet. Det innebär
också att man, åtminstone principiellt, underordnar sig tränarens instruktioner.
Tränaren blir inte glad om man snackar, skrattar eller garvar på träningen; om
man inte gör som tränaren säger; om man t. ex. spelar golf trots att tränaren
säger att man inte ska göra det eftersom man blir seg i benen av det. Jag
återkommer strax till denna fråga i förhållande till konstruktionen av kön.

Markus träningsgrupp stod vid tillfället för mina intervjuer inför en
annalkande splittring (som senare förverkligades). I det följande citatet
samtalar jag med en av Markus kamrater om denna splittring.
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(Håkan) Har det här sista (turbulens i träningsgruppen) berört dig nånting?
(David) Eh … nej, det har det inte, för jag har kört kast med … andra kasttränare då
och så har jag kört sprint med (tränaren), så det har inte berört mig personligen,
förutom kanske att gruppen kommer att splittras lite grann. Det bli ju lite mer dom
som verkligen vill satsa seriöst, dom kommer och va kvar. Det kanske är lite negativt,
men … ja, man är ju ändå 18 nu och det blir lite mer seriöst […] Ja, (tränaren) … han
orkar inte, han har inte den tiden heller.

Splittringen förklaras, motiveras och legitimeras på olika sätt. Tränaren orkar
inte, eller har inte tid. Tränarens tid och ork är relaterat till det engagemang
han kan lägga ner på varje ’seriöst’ satsande individ (eftersom den i unga år
grupporienterade träningen successivt övergått till en individorienterad
träning). De som inte satsar seriöst, eller de som inte vill satsa seriöst, platsar
inte – eller rättare sagt, de definierar ut sig själva. De bör ’inse’ att om de inte
satsar seriöst kommer de på ett självklart sätt att få mindre stöd och uppmärk-
samhet från tränaren. Ansvaret för splittringen placeras i och med detta hos
den aktive själv: ’Vill jag satsa seriöst (dvs. om jag vill tävla, träna hårt och sikta
på framtida prestationer) så kan jag vara kvar’. I en sådan rationalitet är det
inte tränaren som beordrar någon aktiv att sluta. Istället bör de aktiva ’inse’ att
de inte kan fortsätta om de inte kan motsvara kraven på ’seriös träning’. De
bör inse att de organisationsförändringar som görs – nya träningsgrupper, nya
tränare eller nya lag – är för de aktivas skull, dvs. för de som vill satsa seriöst.
Trots att ‘seriös träning’ för såväl aktiva som tränare verkar vara enkel till
karaktären, är det ändå inget som man bör lägga på de aktiva alltför tidigt.
”Börjar [man …] med en sån seriös träning i den åldern [11-12-13 år], dom är
totalt bortblåsta när dom blir 18-19 år,” säger en av tränarna (II).

’Seriös’ träning är således förutsättningen för att, med stöd från tränaren,
på ett legitimt sätt delta i verksamheten. Det seriösa tränandet framställs också
i huvudsak som det mest betydelsefulla för de intervjuade ungdomarna. Seriös
träning syftar på den enskilda utövarens förhållningssätt såväl till tränings-
innehållet som till de övriga i träningsgruppen. Men den seriösa träningen är
inte helt oproblematisk. Samtidigt som kollektivet är en förutsättning för den
seriösa träningen, utgör det ett hot för densamma. Den seriösa träning ter sig
också problematisk i förhållande till kön. Följande avsnitt kommer att beröra
denna komplexitet i mötet mellan en idrottsdiskurs och en genusdiskurs.

Framgångens genus
A/ Flickorna. Flickorna berättar gärna om sin seriösa inställning till träningen
och tävlandet. De berättar också gärna om framgång, att man är eller känner
sig bra på något, att man t. o. m. kan vara bäst. Att nå framgång ter sig dock
samtidigt som en uppoffring. Kerstin gav uttryck för denna uppoffring, att
satsa hårt på idrotten samtidigt som hon blev stressad och fick huvudvärk av
det. Det verkar alltså finnas ett pris för en hårda satsningen. Jag ska diskutera
detta lite närmare.

(Håkan) Vad är det bästa med friidrotten?
(Kerstin) Jaa (host), det är väl … framgången … Nej, men jag kan väl inte säga vad
som är bäst … Att, ja, att man känner att man är bra på nånting, att man kan va bäst
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… Så är det annat också. Det sociala. Alla vänner och åka på träningsläger och resor
och tävlingar och så.

Det har varit många sociala träningar. Många, verkar det som, kommer bara för att:
’nu ska vi träffa kompisar och prata’. […] Okej, det är helt okej och prata när man har
vila, men då ska man få köra [när man ’ska’ köra] tycker jag (Natalie).

I det första citatet anger Kerstin framgången, att man känner att man är bra på
någonting, att man kan vara bäst och vänner och åka på träningsläger m.m.
som de saker som är det bästa med friidrottsdeltagandet. Men det verkar
finnas ett spänt, eller åtminstone komplext förhållande mellan prestationer och
relationer. ’Det har varit många sociala träningar’, säger Natalie, och fortsätter i
en lite förmanande ton gentemot de som i hennes tycke koncentrerar sig för
lite på aktiviteten och för mycket på kompisarna i gruppen. Det är nästan som
om prestationen, att ’köra’ (dvs. göra den aktivitet som är planerad under
passet), och relationer, ’att träffa kompisar och prata’, utgör varandras motsats.
’Det sociala’ är något man förslagsvis kan inrikta sig på mellan intervalloppen.
Om de aktiva springer en intervall om t.ex. 6x150 meter och har 5-6 minuters
vila, så är ’det sociala’ något som har sitt givna utrymme mellan hundrafemtio-
metersloppen. Det är med andra ord av största vikt att träningspassen är
inriktade mot att utvecklas prestationsmässigt och att förutsättningen för detta
är att de sociala relationerna hålls någorlunda i schack under träningspasset. I
synnerhet gäller detta Natalie och de andra av flickorna som blivit framgångs-
rika i sitt friidrottande. Att bli bra, som de flesta av dessa 16- till 19-åriga
flickor uppfattar som viktigt när det gäller deras friidrottsdeltagande, ter sig
förresten nästan som en förutsättning för att över huvud taget (få/kunna)
fortsätta med friidrott.

Jag vill nog hålla på så länge det går och bli bättre. Märker jag att, det här går inte och
bli bättre, då vill jag inte hålla på längre. Då är det inget kul och hålla på längre, men
jag skulle nog kunna … Ja, jag skulle nog vilja hålla på ett bra tag till, tror jag. (Eva)

Som jag uppfattar det, utgörs det pris, som flickor ofta får betala för fortsatt
tävlingsidrottsligt deltagande, av ett fullständigt accepterande av prestations-
dimensionens betydelse och därtill att man förskjuter gemenskapen till mer
undanträngda platser i samband med träningspasset. När resultaten uteblir blir
det ett självklart incitament till att sluta med tävlingsidrott. Det är så att säga
tävlingsidrottens logik. Man ska, som Markus och flera andra aktiva uttryckte
det, förstå att det är dags att lägga av när man inte blir bättre eller hänger med i
de andras utveckling.

Om prestationsdimensionen blir den fullständigt dominerande anled-
ningen att delta, om ’prestation’ därmed fullständigt utesluter ’gemenskap’ och
om ’det roliga’ tillfullo investeras i att det ständigt går bättre och bättre,
innebär detta att flickorna, som i allmänhet uppfattas som ’socialt inriktade’,
sätter allt mer på spel vid fortsatt idrottande. Ju längre man fortsätter, desto
högre blir priset. Medan seriositeten betonas i nuet, utgör framtiden
därigenom något man uttrycker sig med större försiktighet om.
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(Håkan) Elitfriidrott, är det nåt som lockar?
(Ida) Jaaa … fast det är ändå inte så att det skulle ta upp hela mitt … eller … om man
blir kanske … om man blir lite äldre, tjugofem ungefär … ehm, jag vill inte att det ska
bli … det är klart, det vore ju jättekul om man fick ställa upp i såna stora saker som
EM och såna saker, då vore det toppen. Men ändå inte så att det skulle påverka andra
delar av livet, utan att man kan skaffa familj och såna saker […] Och sen kanske det
börjar gå dåligt, då … är det bra om man har en annan sorts utbildning … ett annat
jobb och fortsätta med … för jag vill inte ha så här helseriöst, att det bara är idrott
som gäller. Det tror jag inte att jag vill.

Även om ett deltagande i internationella mästerskap (som EM – europa-
mästerskap) finns inom Idas föreställningsvärld, framställs saker som ’familj’,
’utbildning’ och ett ’annat jobb’ som lika viktiga inslag i det framtida livet. En
del kanske skulle uppfatta detta som ett motstridigt budskap: å ena sidan satsa
högt i nuet, å den andra satsa på säkra kort i framtiden. Å ena sidan beslutsam-
heten att nå framgång och få delta i stora mästerskap, å den andra rädslan för
att det seriösa ska bli lite för seriöst. Flickorna betonar alltså gärna den seriösa
satsningen i nuet, men tvekar påfallande ofta inför de framtida utsikterna att
hålla på med friidrott. Jag ska jämföra flickornas utsagor om det här med
pojkarnas.

B/ Pojkarna. Om ’prestationer’ och ‘sociala relationer’ mer eller mindre
utgör varandras motsats i flickornas diskurs, så uttrycker sig pojkarna på ett
något annorlunda sätt. När jag frågar pojkarna uttryckligen om varför de
sysslar med idrott, blir svaret överraskande ofta (åtminstone i jämförelse med
flickorna) ”kamratskapet. Att man har mer eller mindre bästa kompisar i
Malmö […] man träffar dom på tävlingar och allt möjligt” (Markus). Den
minnesgode erinrar sig säkert hur Markus nyss gav uttryck för en viss irritation
över de som ’stör’ eller ’vill vara kvar på plojnivån’. Detta behöver inte ses
som en motsägelse i sig. Markus uttalar sig inte helt säkert om samma
personer. De som han uppfattar som ’seriösa’ är antagligen också de som
inbegrips i hans ’kamrater’. De blir heller inte ’avundsjuka’ på andras fram-
gångar. De som blir avundsjuka, de som plojar för mycket, de som inte riktigt
har ’insett’ att de borde sluta med friidrotten för att inte störa för de seriösa,
dessa är ’de andra’. För ’den seriöse’ utgör däremot de sociala relationerna i sig
inget hot för den seriösa träningen. ’Gemenskap’ framträder då inte som
motsatsen till ’prestation’. Men det bästa med friidrotten behöver inte bara
vara kamratskapet. Det kan också vara bara att träna. ”Det är klart, det är kul
och tävla också, det är det, men och … träna och kompisarna, det är det bästa
… och att man gör nån nytta framför allt. Hatar å sitta still” (Pelle). Idrotten
utgör för Pelle helt enkelt en nyttig sysselsättning. ’Träningen’ och ’kompisar-
na’ och framför allt att man gör någon ’nytta’ är det bästa med idrotten. Börjar
vi bakifrån kan man fråga sig: ’Nytta för vem?’ Antagligen handlar det om en
inre känsla av att vara nyttig för sig själv, att inte bara gå och dra på stan. Eller
som Peter säger: ”Vad skulle man annars göra. Bara driva omkring. Nej, men
det är bra underhållning och hålla sig igång. Det är aldrig fel, idrotten.” Här
utgör tävlandet och ’viljan att bli bra’ inte lika påtagligt det yttersta motivet till
att syssla med idrott.
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Därmed blir förhållningssättet till den hårda träningen och tävlandet lite
mera ledigt, lättsamt och lekfullt. Även om tävlandet och ’viljan att bli bra’ är
centrala aspekter även hos pojkarna, utgör det knappast en källa till oro. Det är
inget som man blir stressad eller får ont i huvudet av. Den seriösa träningen
kan tvärtom vara något som inger lugn.

Om det går dåligt nånstans, typ om man har problem i skolan eller med vänner eller
nånting vad som helst, hemma eller nånting […] så blir jag lugn av att träna. Liksom,
jag, dom timmar jag är där så kopplar jag bort allting. Så jag känner mig trygg på
träningen. (Pelle)

Träningen framstår nästan som en tillflyktsort, där man kan inrikta sig på sig
själv och stänga omvärlden ute när den blir alltför påträngande. Ibland fram-
träder detta pojkarnas avspända förhållningssätt tydligt som baksidan på en
mer officiell syn på tävlingsidrott. Vi ska lyssna till Kents lilla bekännelse:

(Håkan) Finns det nåt annat om dej som du inte har berättat? Som jag inte heller har
frågat?
(Kent) Nja, vad … vad ska man … Ja, jag är ute och kalasar om man säger så. Det
kanske inte är direkt positivt för friidrotten om man säger.
(H) På vilket sätt menar du då?
(K) Ja, man går på klubbar i stan och såna där grejer … eh och festar hemma också …
Det är ju inte allvarliga grejer så där, det är bara att jag blir utanför friidrotten.
(H) Som du tycker är då också viktigt?
(K) Ja, precis, det är ju nästan viktigare för mig, tror jag.

Det är nästan som om Kent säger: ’jag vet hur man ska vara inom idrotten (för
att vara seriös), men jag värdesätter andra saker mer’. För pojkarna innebär
detta, det är viktigt att komma ihåg, ändå inte att de betraktas som ’bökiga’,
och detta synbarligen paradoxala förhållningssätt till tävlingsidrott utgör heller
inget incitament till tvivel eller oro – varken för den aktive själv eller för en
tränare (tvivlet på om den aktive verkligen är seriös eller ej). Flera av pojkarna
framställer tävlandet som ett lekfullt moment. Hur kan man då se på dessa
skilda bilder av och förhållningssätt till tävlingsidrotten? Hur kan man förstå
det pris för deltagande i tävlingsidrott som flickorna åtminstone låter fram-
skymta i sina utsagor? Jag vill inte försöka förklara dem i termer av köns-
skillnader, däremot ska jag försöka diskutera resonemangen i förhållande till
begreppen subjekt och objekt, och vidare i förhållande till manlighet och
kvinnlighet.

Låt mig börja med talet om ’att vilja bli bra’. I explicita ordalag var det
framförallt flickorna som uttryckte sig på det viset. Bland pojkarna var det
vanligare att prestationsdimensionen betonades i mer implicita ordalag.
Närvaron av talet om ’viljan att bli bra’ i flickornas diskurs kan ses som uttryck
för en konstitutiv frånvaro. Uppfattat på detta sätt utgör flickornas tal om ’viljan
att bli bra’ en betoning av något som inte brukar ses som något specifikt för
bilden av ’tonårsflickan’. Samtidigt framträder bilden av ett komplext förhåll-
ningssätt bland flickorna till tävlandet. Detta utgör inte säkert en ren represen-
tation av en sådan i flickorna befintlig komplexitet. Det kan lika gärna ha att
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göra med att jag konfronterar dem med en uppsättning frågor som proble-
matiserar deras deltagande i tävlingsidrott. Problematiken och komplexiteten
uppstår så att säga i det att jag, i en intervju om flickor och pojkar i idrott, ber
dem berätta om motiven för deras idrottsdeltagande för mig.

Pojkarna talar inte lika ofta uttryckligen om prestationens betydelse och
nödvändigheten av att bli bra. Frånvaron av dessa uttrycksformer blir, i analogi
med resonemanget nyss, ett uttryck för en konstitutiv närvaro. Pojkar i tonåren
som deltar i idrott uppfattas vanligtvis som prestations- och tävlingsinriktade.
Hur ska vi då förstå det faktum att pojkarna gärna i explicita former betonar
’gemenskapen’ samtidigt som de på ett mer implicit sätt betonar
’prestationen’? Dessa brukar uppfattas som polära fenomen.

Bland flickorna konstrueras ’gemenskap’ och ’prestation’ ofta som
varandra uteslutande begrepp. Att vara ’social’ innebär att den ’seriösa’
träningen störs. Att tävla mot varandra utgör då själva motsatsen till att vara en
bra kompis. Bland pojkarna konstrueras ’gemenskap’ och ’prestation’ ibland på
ett liknande sätt, men lika ofta som mer eller mindre komplementära. Då kan
gemenskapen t. o. m. utgöra en förutsättning för att träningen ska vara riktigt
seriös. Den instrumentaliseras också såtillvida att ’det sociala’ gör den hårda
träningen mera uthärdlig. Att tävla mot, eller med, varandra, kan då faktiskt
också utgöra ett uttryck för verklig gemenskap. Framförallt gäller detta senare
scenariot de pojkar som uppfattas som de ’riktigt’ seriösa, de som inte plojar
för mycket på träningen. Med detta förhållningssätt är tävlingen inte något
som skiljer människor åt, det sammanför dem.

Det här kan diskuteras utifrån begreppen subjekt och objekt. Vi ska då
komma ihåg att tävling, prestation och ’viljan att bli bra’ ofta räknas som det
yttersta motivet för idrottsdeltagandet. I det ena fallet, flickornas, uppfattas
deltagarna som i grunden icke-tävlingsinriktade. De måste så att säga kämpa
till sig sin status som legitima tävlingsidrottare. I det andra fallet, pojkarnas,
uppfattas deltagarna tvärtom som i grunden tävlingsinriktade. Pojkarna
behöver inte kämpa till sig statusen som legitima tävlingsidrottare. Pojkarna
utgör i denna bemärkelse subjekt i idrottsdiskursen, medan flickorna utgör
objekt. Uttryckt på ett annat sätt kan man säga att konstruktionen av ’pojken’
konvergerar med motiven för deltagande i tävlingsidrott, medan konstruk-
tionen av ’flickan’ inte gör det. Om ’jag’ är subjekt i förhållande till tävlings-
idrottens krav (att bli bra), dvs. om prestations- och tävlingsdimensionen utgör
ett integrerat innehåll i ’mig’, utgör ’gemenskap’ inget hot mot verksamhetens
yttersta syfte. På så vis framträder bilden av en ’pojke’ som intar ett lekfullt
och avspänt förhållningssätt till det som samtidigt är ett ’blodigt allvar’. Om
’jag’ är objekt i förhållande till tävlingsidrottens krav, dvs. om kraven (att bli
bra) framträder som subjekt, måste ’jag’ anpassa mig till dessa krav. På så vis
framträder bilden av en ’flicka’ som hela tiden måste övertyga såväl sig själv
som sin omvärld: ’Jag är seriös som tävlingsidrottare’. Den som utgör objekt
för ’yttre’ omständigheter kontrollerar inte det komplexa förhållandet mellan
’gemenskap’ och ’prestationer’. Receptet blir att avstå från endera sidan, alltså
antingen framhäva prestationsdimensionen eller helt enkelt ’inse’ att man bör
sluta med tävlingsidrott. Den som utgör subjekt, däremot, kan utöva en



51

suverän kontroll över dessa ’yttre’ omständigheter. Med detta följer att man
inte nödvändigtvis måste framhäva prestationsdimensionen och inte heller att
man behöver sluta om man inte fullständigt bejakar verksamhetens presta-
tionsdimension. Att jag sätter apostroftecken kring pojke och flicka innebär att
såväl pojkar som flickor kan inta positionen som ’pojke’ eller ’flicka’, men att
det aktuella förhållningssättet uppfattas som karakteristiskt för just pojkar
respektive flickor.

Den maskulina självförståelsens autonomi och suveränitet, vilken
garanterar kontrollen över det komplexa förhållandet mellan tävling och
’prestationer’ å den ena sidan, ’gemenskap’, ’sociala relationer’ och kul
upplevelser å den andra, knyts till en manlig kropp. I förhållande till denna
knyts den feminina självförståelsens beroende till en kvinnlig kropp. En vanlig
bild av ’flickan’ är en försiktig och något inåtriktad, men väldigt ambitiös och
flitig flicka. Hon är emellertid i första hand flitig och arbetsam för någon
annan och inte för sig själv. Hennes flit är dessutom inte förknippad med
kreativitet och ansvarstagande, utan med underdånighet och nästan lite
maskinellt upprepande. Som jag ser det är det denna typ av förhandsinställ-
ningar som flickorna och pojkarna yttrar sig i förhållande till. Intervjuerna
fungerar i så måtto som iscensättare av en uppsättning bilder, där flickorna
tränar hårt, tävlar flitigt och satsar helhjärtat på sin idrott, men inte riktigt har
redskapen för att göra ett sådant engagemang som något trovärdigt och
fullständigt normalt för en tonårsflicka i största allmänhet. Sättet att ställa
frågor bidrar till denna problematisering. Pojkarna kan, i princip, säga vad som
helst. Väldigt få, åtminstone inom idrottsrörelsen, skulle få för sig att
ifrågasätta deras seriositet när det gäller idrott.

Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att
identifiera ’den seriöse idrottaren’ efter en allmänt erkänd uppsättning kriterier
vad gäller beteenden och tal. ’Den seriöse idrottaren’ framträder mer som en
effekt av ett visst sätt att se på de som idrottar. Flickorna tränar hårt, tävlar och
ger uttryck för en seriös inställning till idrott, men de ses ändå inte helt
automatiskt som seriösa idrottare. För pojkarna är förhållandet det omvända.
De uppfattas som de seriösa idrottarna även om de inte ständigt påpekar detta
inför sig själv och inför andra. Jag ska utveckla denna problematik genom att
ställa individen (’jag’) i förhållande till ’de andra’.

’Jag’ och ’de andra’
Utifrån det förra avsnittets iscensättning av vad som uppfattas som ’seriös
träning’ ska jag i det kommande utveckla diskussionen om ’prestationer’ och
’relationer’. Nyss användes i första hand de delar i intervjuerna där
ungdomarna talade om motiven för sitt eget deltagande i friidrott. I det följande
ska fokus successivt förflyttas mot ’de andra’ och hur ’jag’ framträder i
förhållande till de andra. Först ska vi åter lyssna till vad Kerstin har att säga om
prestationer och relationer, pojkar och flickor. Frågan gäller varför hon tror att
ungdomar i allmänhet håller på med idrott.
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(Kerstin) I början är det nog för att man vill vara med kompisar och så där och göra
nånting tillsammans och så där, men sen blir det nog mer och mer att man tränar för
att bli bra och det är dom bra som fortsätter … oftast.
(Håkan) Tror du det gäller både flickor och pojkar?
(K) Jag vet inte … Killar kanske är mer för att dom vill bli bra och så där … Ja, jag
tränar för att jag vill bli bra, det har jag gjort hela tiden. Sen är det ju det sociala nåt
man får också och det är ju jättebra. Men jag tränar ju inte för att mina kompisar
tränar utan det är för att jag vill, vill …

Till en början uttrycker sig Kerstin i könsneutrala termer. I det att jag specifikt
relaterar frågan till vad som gäller för flickor och pojkar, är det som om helt
andra dörrar öppnar sig, eller att vårt samtal träder in i en helt annan värld. En
värld där könen ter sig oförenliga. Men väl att märka, det är själva frågan som
iscensätter denna värld. Den könsspecifika världen är redan inskriven i
intervjufrågan om ’pojkar och flickor’. Här möter vi en mycket vanlig uppfatt-
ning om pojkar och deras motiv till att vara med i idrott: Killar kanske är mer
för att dom vill bli bra. ’Sen är ju det sociala nåt man får också och det är ju
jättebra’, säger Kerstin – men betonar samtidigt ’jag (som är flicka) tränar ju
inte för att mina kompisar tränar utan det är för att jag vill …’ Pojkar är
möjligen prestationsinriktade och flickor är möjligen relationsinriktade, men
inte Kerstin. Hon säger inte att pojkar är prestationsinriktade och det är flickor
också. Istället individualiserar hon sig själv. Det är hon som vill bli bra, inte
flickor i allmänhet. På detta sätt utmanas inte heller den mer övergripande
bilden av flickor och pojkar och relationen mellan dem. Hur ser då denna
övergripande bild av flickor ut, och hur ser bilden av pojkar ut?

Jag tror killar mer … Eller från början så är det [motiven för ens idrottsdeltagande;
min anm.] att det är kul, direkt, alltså i själva starten, den första delen, sen finns det väl
många som börjar på grund av sina föräldrar också, men … men sen när man
kommer upp … ja, när man börjar utelivet om man säger så, då förstår nog killar
bättre än tjejer att man måste börja ta det seriöst, därför tjejer tar det mer på lek längre
än killar. (Markus)

’Killar förstår bättre än tjejer att man måste börja ta det seriöst’, ’tjejer tar det
mer på lek längre än killar’. En sådan syn på flickor och pojkar förstärker, som
jag ser det, förståelsen för flickornas strävan efter att framställa sig själv som
engagerade och seriösa tävlingsidrottare. Den här bilden av ’flickor’ och
’pojkar’, som är ganska vanlig bland ungdomarna, kan betraktas som en
referenspunkt för vad som ska betraktas som normalt när det gäller flickor och
pojkar. Detta gäller hur flickor och pojkar ser sig själv och därtill hur flickors
och pojkars beteenden ska tolkas (vilket kan leda till att liknande beteenden
kan betraktas som helt skilda saker). För att länka denna diskussion till diskus-
sionen i det förra avsnittet, kan man säga att den generella bilden utgörs av pojkar
som är mer för att de vill bli bra, medan flickor tar det mer på lek. Flickan (i
första person singularis), å andra sidan, kan också vilja bli bra? Det sociala
gäller flickor i allmänhet, men hon tränar inte för att hennes kompisar tränar.
Diskursen reglerar på så sätt flickors förhållande till tävlingsidrott och till
synen på flickor i största allmänhet.
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(Håkan) Om man tänker då i … termer av prestation, upplever du dom skillnaderna
[mellan flickor och pojkar; min anm.] som små eller stora?
(Maria) […] Killarna dom har […] lite mer press på sig och visa att dom verkligen är
bra på allting, men sen beror det på hur man är som tjej också, ifall man klarar av, ifall
man verkligen vill vinna eller om man bara håller på för att det är kul. Men jag tycker,
jag skulle, jag är en sån här person som är verkligen: jag ska vinna allting, så är jag lite
grinig ibland så där … Jag är väldigt mycket tävlingsmänniska […] Och det är
tävlingar över huvud taget liksom, ifall man spelar brännboll så, så ger man allt på det
och allt möjligt sånt.

Pojkar betecknas i största allmänhet som prestationsinriktade, medan det beror
på hur man är som flicka, om man verkligen vill vinna eller bara håller på för
att det är kul. Flickornas deltagande i tävlingsidrott är villkorat, det måste bero
på dem själva. Det är tillkämpat av enskilda flickor medan pojkarnas är själv-
skrivet. Detta intryck förstärks av Marias betoning på sin egen prestationsin-
riktning, jag är väldigt mycket tävlingsmänniska. Det är tävlandet och viljan att
bli bra som legitimerar deltagandet. Just att det beror på hur man är som tjej
återkommer såväl flickor som pojkar ofta till. I idrottssammanhang är det
sällan man intresserar sig för hur man är som kille.

(Håkan) Tror du det är svårt och vara tjej i er grupp?
(Peter) Ja, det är det garanterat. Nej, men det finns … det går nog ändå, tror jag. Det
beror på tjejen helt självklart.
(H) Hur då?
(P) Hon måste kunna släppa loss lite. Vissa tjejer har svårt och göra det. Killar har lite
lättare för det.
(H) Alltså lite mer jargong och så där, är det så du menar?
(P) Precis, hålla på och löjla sig lite eller sånt där, bara … ja, kul.

I Peters diskurs beror det på flickan om hon klarar av att delta i en pojk-
dominerad grupp. En sådan hållning är också inskriven i frågan: ’Tror du det
är svårt och va tjej i er grupp?’ Huvudsakligen är det förmågan att ’släppa loss’
och ’löjla sig’ som avses, dvs. om hon verkligen kan hänga med i den lekfulla,
men ändå seriösa inställning till träningen som karakteriserar pojkarnas
träning. Det kan tyckas motsägelsefullt att en flicka måste kunna ’släppa loss’
och ’löjla sig’ för att delta seriöst, när just sådana beteenden när det gäller flickor
uppfattas som direkt oseriösa.

I denna komplexa iscensättning av flickornas deltagande i tävlingsidrott
utformar sig ett utrymme för en alternativ iscensättning av flickor och pojkar.
’Flickan’ (i första person singularis) är då inte längre objekt för ’yttre’ omstän-
digheter, utan subjekt för sitt eget tänkande, handlande och deltagande i
tävlingsidrott. Pojkarna (i pluralis) är däremot objekt för en ’yttre’ och själv-
gående process. Flickor som fortsätter med tävlingsidrott genom de ’kritiska’
tonåren skulle på så vis lika gärna kunna betraktas som de ’verkligt seriösa’
idrottarna eftersom deras deltagande då utgör resultatet av en väl genomtänkt
strategi för huruvida de ska fortsätta med friidrotten eller ej. Vilka mått och
steg de måste vidta för att utvecklas som seriösa friidrottare. De följer inte
bara med i strömriktningen. För pojkarna ter sig detta övervägande inte alls
lika överlagt med samma synsätt.
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’Den seriösa träningens’ komplexitet kan alltså diskuteras i förhållande
till relationen mellan individ och kollektiv och manlighet och kvinnlighet, men
också, vilket sker i det följande avsnittet, i förhållande till det faktum att små
friidrottande barn växer upp till unga friidrottande vuxna.

Från barn till ungdom, från lek till tävling

Markus
Jag har tidigare berättat om 17-årige Markus vid flera tillfällen. Ett längre
intervjuutdrag får illustrera problematiken kring den barnsliga och lekfulla
idrottsträningens övergång till en allvarlig och prestationsinriktad sådan samt
även visa hur man tänker sig att flickor och pojkar förhåller sig till denna
förändring.

(Håkan) Tror du att det kan variera mellan tjejer och killar [anledningar till att delta i
idrott; min anm.]?
(Markus) Ja, jag tror killar mer … Eller från början så är det att det är kul […] men sen
när man kommer upp … ja, när man börjar utelivet, om man säger så, då förstår nog
killar bättre än tjejer att man måste börja ta det seriöst, därför tjejer tar det mer på lek
längre än killar.
(H) Vad menar du med seriöst då?
(M) Ja, man ser mer som blodigt allvar … Jag menar, jag har spelat hockey sen jag var
liten, det … det är verkligen allvar när man är ute och lirar, det … och då, om man är
fjorton år och man kör … en kille tänker även som, om man säger liten, att: jag ska bli
bäst, mer så. Det tror jag är den stora skillnaden.
(H) Vad tror du det beror på?
(M) Killar är mer ego.
(H) Det är så, så att säga?
(M) Ja, jag tror det är så … Eller vi [pojkar] är … av naturen så är vi väl lite mer att vi
måste bevisa vem som är störst och bäst. Det är bara så … Därför en tjej kan sluta i
ett fotbollslag om hennes kompisar slutar […]. Det tror jag inte är vanligt bland killar.
(H) Okej, oavsett hur bra man är?
(M) Ja. […]
(H) Hur tror du det där är mellan tjejer och killar [anledningar till att sluta med idrott]?
Skiljer det sig eller är det samma?
(M) Jag tror en kille, han försöker lite mer än en tjej, tror jag. Lite mer envis, tills han
absolut ser att: det går inte.

Markus, som tidigare framställt sitt eget deltagande som motiverat av gemen-
skapen inom idrotten, framställer här obehindrat pojkarna som ’de seriösa’ och
prestationsinriktade och flickorna som ’de socialt inriktade’ (och ’oseriösa’).
Många andra intressanta aspekter antyds i Markus diskurs: 1) skälen till att
syssla med idrott sägs vara desamma genom barndomsåren fram till tonåren,
sedan förändras de från ’oseriös lek’ till ’seriöst allvar’; 2) pojkarna framställs
som de som är ’mogna’ denna utveckling: a) pojkar ‘förstår bättre’ än flickor
att man måste börja ‘ta det seriöst’ i tonåren (eftersom den lekinriktade
barnidrottens förändring till den tävlingsinriktade ungdomsidrotten är
självskriven) medan flickorna tar det mer på lek – pojkar är mer ‘ego’ än
flickor, medan flickor är beroende (av andra); b) pojkar är mer envisa än
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flickor som istället ger upp lättare; och slutligen 3) ‘naturen’ har skapat denna
eviga skillnad mellan pojkar och flickor. I det följande ska dessa komplexa
aspekter belysas med början i de förändrade motiven för idrottsdeltagande.

Från ’lek’ till ’allvar’
Det finns en avgörande skillnad i synen på ’barn’ och ’ungdomar’. I barn-
domen knyts frihet till lek, medan leken i ungdomen mer förknippas med
omognad och beroende/ ofrihet. Under ungdomsperioden förknippas
friheten, speciellt för pojkar, med en möjlighet att utveckla sin ’naturliga
talang’ i tävlingsidrottsligt hänseende. Framgång antas få mer och mer
betydelsefull ju äldre ungdomarna blir. Under barndomsåren var det ”liksom
mer på lek […]. Det var inte allvarligt. Dom [tränarna] gick och slöade där, så
det var liksom ingen riktig träning som man gick på då” (Maria). Med barnets
ögon är en sådan verksamhet möjligen fri, men för Marias ’tonårsögon’ verkar
den istället hindrande. Riktig träning är inte detsamma som lek utan något
allvarligt. I leken är barnet subjekt. En vuxen kan knappast ens förstå eller
sätta sig in i barnets låtsasvärld på riktigt. Men ’låtsasvärld’ är precis vad det är.
Det barnsliga subjektet är såtillvida ett tämligen betydelselöst subjekt i ett
vidare sammanhang. Åtminstone i förhållande till den förnuftsvärld som
omger vuxna. Verksamhetens förändring går hand i hand med att kraven på
disciplinering ökar.

I början var det ju mer att man fick göra det man ville och tyckte var kul och så var
det ingen som sa så mycket om det, liksom hur det såg ut och … Sen började man
liksom träna, säga vad som såg bra och dåligt ut och mer … I början var det verkligen
bara för liksom kul. Det är det fortfarande, men det var ingen som … brydde sig om
direkt så där. Det var mera lite lekledare liksom. (Anja)

Under barndomsåren betonas att ’man får göra som man vill’, medan
ungdomsåren präglas av en allt högre grad av disciplinering. Fokus flyttas i
ungdomsträningen från nuet till framtiden, ”det har blivit lite mer framtids-
inriktat, att man ska bli bra ungefär så där … Vi har liksom lite mer allvarligt
än det var förut, då var det hopp och lek ungefär, men … sen vi gick upp i 15-
16-årsgruppen då blev det lite mer seriöst,” säger Maria. Idrotten blir mer
framtidsinriktad och prestationsinriktad – och därigenom mer ’seriös’. Detta
bör kopplas till flickornas benägenhet att uttala sig med försiktighet om just
framtiden. Vidare uppfattas seriös träning som jobbigare. Det blir mindre lek,
dvs. en snävare specialisering sker mot specifika grengrupper (sprint/häck,
medel-/långdistans, hopp, kast eller mångkamp). Villkoren för deltagandet
ställs om. För flickorna verkar rörelsen vara dubbel, dels från ’barn’ till ’ung
kvinna’, dels från ’kvinna’ till ’idrottskvinna’. Leken förknippas med
gemenskap och inte med prestation och tävling och förknippas därigenom
också i större utsträckning med flickor än med pojkar. På så vis avkrävs en
seriöst idrottande flicka ett avståndstagande från leken.

(Håkan) Du sa där att, när ni drog igång på allvar, när var det?
(Eva) Det var nog nästan i samband med att jag började. Jag kom liksom när det satte
igång. Kanske sommaren, ja hösten efter jag började så satte vi igång på allvar. […] Då
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blev det inget sommaruppehåll sen året efter och det blev mycket träning och det var
liksom, då var det satsning och vi slutade köra lekträning och vi slutade med basket på
träningen och sånt där och då var det nog ett antal som la av. […]
(H) Du sa ju lite om att det skedde en förändring när du började, runt 13-årsåldern.
Har det skett någon annan förändring över dom senaste tre-fyra åren?
(E) Det är att vi har gått från att träna i en grupp till att träna individuellt. För …
kanske tills vi var en 15-16, så körde alla samma saker. Om det var längd så körde
medeldistansarna längdhopp, var det kula så kunde höjdhopparna vara med och köra
kula, men det har vi slutat med. Dom som kör höjd dom kommer till träningen för att
köra höjd. Så det har vi slutat med. […] Så det är nog den förändring som har skett.
Lite mer att vi kör lite mindre i grupp … Eller det var samtidigt nåt som vi var väldigt
förberedda på för att, vi sa liksom till [tränaren] så här att: Gud vad härligt att vi är en
grupp som kommer att kunna köra tillsammans hela tiden och han sa: Nej ni kommer
inte att köra som en grupp, ni kommer att splittras. […] Det skedde över en sommar,
men det … det gick väldigt lätt.

Att några aktiva slutade i Evas grupp verkar inte ha medfört någon diskussion
om hur träningen ska genomföras. En förändrad träning i den riktning som
Eva beskriver i citatet ovan, uppfattas oftast som självklar. I barndomstiden
handlar idrottsdeltagandet ”mycket om gemenskap (lek) […] och sen […] när
man märker att man är jätteduktig, när man börjar närma sig 18, 18-19 och det
blir lite mer seriöst - det är inte bara för gemenskapens skull - […] man börjar
för gemenskapens skull, för att det är kul” (David). Träningen övergår från att
ha varit grupporienterad till att bli individorienterad, från lek till prestation.

Barnträning konstrueras som lekfull, kul, icke prestationsinriktad,
grupporienterad och öppen till formen (inte så viktigt hur det ser ut), medan
ungdomsträning konstrueras som allvarlig, prestationsinriktad, individ-
orienterad, specialiserad och krävande (man börjar säga vad som ser bra och
dåligt ut) samt sluten till formen. Denna utveckling betraktas som mer eller
mindre given. Det är både vad ungdomarna vill och vad tränarna eftersträvar.
På en och samma gång en ’naturlig utveckling’ och ett ’nödvändigt ont’. Man
kan fråga sig hur ogenomtränglig ett sådant resonemang är?

Barn och ungdomar – flickor och pojkar
Tävlandets ökande betydelse och ’viljan att bli bra’ framställs som en mer eller
mindre naturlig process. Man kanske till och med skulle kunna se den som en
’mognadsprocess’. Som sådan kan vi relatera den till andra mognadsprocesser
och också undersöka vilka som är att betrakta som ’de mogna’.

Övergången från ’barn’, via ’pubertet’, ’tonår’ och ’ungdom’, till ’vuxen’
brukar betraktas som en mognadsprocess. Denna process innebär många
saker, bl. a. ’sexuell mognad’. ’Mognad’ är i sig ett intressant begrepp. Det
inrymmer, åtminstone för mig, en tanke om en specifik utveckling från något
visst till något annat lika visst på en ’högre’ nivå och enligt en bestämd
ordning. Jag ska försöka sätta in talet om mognad i det friidrottsliga
sammanhanget.

Motiven för att syssla med idrott under barndomsåren uppfattas sällan
som könsdifferentierade, även om det i allra högsta grad finns idrotter som
förknippas med femininitet och maskulinitet också bland barn. I samband med
puberteten och tonåren sker tydligen något drastiskt.
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Jag tror att för killar så är det nog i stort sett samma från unga år och upp till, ja 18-
årsåldern, men jag tror att det förändrar sig lite för tjejer. När dom börjar komma i 14-
15-årsåldern, […] då … ja, då ska man va ball och grejer. Framför allt tjejer. Dom är
så väldigt mogna då, tycker jag: bla, bla, bla, men nej … då förväntas det för tjejer,
många slutar … gör ingenting i stort sett. (Pelle)

I tonåren blir flickor, verkar det som, ’balla’ och oföretagsamma. Det är nästan
som om flickors ’tidigare mognad’, snarare skulle vara ett tecken på omognad i
förhållande till den seriösa tävlingsidrottens krav. Ändå är det flickorna som
förändras medan pojkarna ’är sig lika’ – kanske är de till och med ’sig själv’ –
medan flickor ’gör sig till’. Hur kan man förstå det här? I samband med barn-
idrott, och ibland också i samband med ungdomsidrott och diskussionen om
idrottens värdegrund, betonas idrottens gemenskap och ’sociala’ karaktär. Mot
denna bakgrund tolkas flickors idrottsavbrott (eftersom flickor sägs idrotta
med sociala motiv) som ett tecken på en idrottsverksamhet som inte är ’på
flickors villkor’. Flickor vill, men kan eller får inte. Flickor, tänker man sig då,
motas bort av att verksamheten bygger på pojkarnas och de unga männens
premisser. I den typ av resonemang som Pelle ovan utvecklar, där tävling och
prestation utgör grunden är det snarare flickors lättja som sätter käppar i
hjulen för deras idrottsdeltagande. Flickor får, men vill inte. Hur ter sig denna
fråga i förhållande till de ’seriösa flickorna’?

Till exempel att vissa killar är otroligt så här, det är jämt tävling och så där. Tjejer är
inte alltid det, inte yngre, kanske när man börjar komma upp i våran ålder, då är det
lite mer allvar, men tjejer […] kan hålla på och leka runt lite mer än killar, faktiskt.
(Eva)

Hos Eva vänds diskursen upp-och-ner. Barndomen är den åtskilda perioden
(då killar jämt tävlar, men inte tjejer), medan det blir mer lika i tonåren. Med
Evas ögon, som ung seriös idrottskvinna, reduceras könsskillnaderna i
samband med vuxenblivandet, istället för accentueras, då den ’seriösa’
träningen blir dominerande. Samtidigt som den upp-och-nervända diskursen
utgör ett sätt att se på tonårsflickans idrottsdeltagande, regleras detta uttryck
för flickors seriositet av ett förlöjligande; ’tjejer kan hålla på och leka runt lite
mer än killar, faktiskt’. Denna reglering av incitamenten för motmakt,
kommer, precis som när det gällde ’individualisering’, i huvudsak till uttryck
bland flickorna.

Tjejer är lite fjompigare kanske. Om man säger att: tröjan som hängde i den affären
och det har kommit en jättebra maskara och såna saker och den och den killen han var
så snygg, medans dom andra … killarna sitter: Ja du skulle ha sett, jag gjorde ett sånt
snyggt mål i söndags och såna saker, samtidigt som dom sitter och snackar om tjejer:
Och du skulle ha sett hennes kropp och såna saker, […] ja, på det sättet skiljer dom
sig. Tjejer är lite … lite finare utav sig, lite försiktigare, lite lugnare. (Ida)

Ida knyter en feminin identitet till flickkroppen, en identitet som vinnlägger sig
om sitt utseende (’utifrån-och-in’) och en maskulin identitet till pojkkroppen,
en identitet som orienterar sig kring prestationer och objekt i det yttre rummet
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(’inifrån-och-ut’). Det förra konstrueras kanske inte som sämre än det senare,
men dock som lite löjeväckande.

A/ Flicka bland flickor. Evas uttrycksform i citatet ovan är inskriven i den
flickdominerande träningsgrupp som hon tillhör. För Eva är det små flickor
som leker, medan små pojkar vill tävla (på riktigt). När man blir lite äldre är
det pojkarna som ”leker mer. Tjejerna, det är mer blodigt allvar. Det är möjligt
att killarna också har blodigt allvar, fast dom gör det till en lek. Fast dom …
men tjejer tar det mer seriöst, tror jag”, säger Eva. För Eva är hon och
flickorna i hennes grupp de verkligt seriösa. Pojkarna, som ’leker mer’, är inte
lika seriösa. Detta synsätt utgår från samma referensramar som jag tidigare
diskuterat (flickor: gemenskap och prestation utesluter varandra; pojkar:
gemenskap och prestation förutsätter varandra), fast de är sedda från ’flickans’
håll. Men Eva håller hela tiden öppet för att pojkarna också kan vara ’seriösa’,
de ’gör det till en lek’. Pojkarna framställs som ’lekfullt seriösa’, flickorna som
’allvarligt seriösa’. Pojkarna kan ’göra det till en lek’ utan att förlora i
trovärdighet inför omvärlden.

B/ Flicka bland pojkar. För att kontrastera Evas bild av friidrotten, vänder jag
mig till Nathalie. Nathalie deltog i en träningsgrupp som helt dominerades av
pojkar. Medan många andra flickor, framför allt i flickdominerande grupper,
betonade hård träning och prestationer, berättade Nathalie, då jag uttryckligen
frågade om det (explicit uttrycksform), att hon såg sig själv som ”en ganska
social person […] och ganska känslig”. Hon tyckte att det var ”viktigt med
mycket runt omkring”. I anslutning till en annan fråga utvecklar Nathalie
emellertid en något annorlunda syn på träningen, i mer implicit form, än vad
man kanske skulle kunna tänka sig utifrån citatet ovan:

(Håkan) Hur tycker du annars att motivation och koncentration är på träningen?
(Nathalie) Ja, den … den har blivit sämre, tycker jag […]. Det har varit mycket sociala
träningar. Många, verkar det som, kommer bara för att nu ska vi träffa kompisar och
prata och det har varit väldigt mycket så här, prat mellan … Okej, det är helt okej och
prata när man har vila, men då ska man få köra tycker jag. Jag vill ha lite mer
koncentration.

Hos Natalie är prestationsdimensionen istället desto mer passivt närvarande. I
implicita ordalag konstruerar Nathalie träningen som huvudsakligen inriktad
mot rationell och prestationsinriktad träning. ’Koncentration’ förknippas med
effektiv träning och disciplinering (att prata när man vilar och inte annars).
Om individualisering reglerade synen på ’flickor’, så utgör detta en annan typ
av regelbundenhet. I den manifesta framställningen av ’sig själv’ beskriver
Nathalie sig utifrån en dominerande syn på hur flickor är. När hon sedan talar
om vad som är viktigt på träningen förskjuts genusdiskursen utan problem i
bakgrunden och ’den rätta idrottsdiskursen’ får utgöra referenspunkt istället.
Nathalie iscensätter sig då som subjekt i den prestationsinriktade idrotts-
diskursen. Denna uttrycksform är samtidigt inskriven i Natalies stora
framgångar på löparbanan. Hennes framgångar utgör så att säga ett alibi för
hennes helhjärtade satsning på elitidrott snarare än ett resultat av dem.
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Vad finns här att säga om pojkarna och i synnerhet pojkarna i de flick-
dominerade grupperna? Ett svar är att de pojkar som deltar i flickgrupperna inte 
formulerar sig annorlunda än pojkarna i pojkdominerande grupper. Det ska 
dock påpekas att alla de pojkar som en gång var med i Evas grupp har slutat. Inte 
för att de tvingades eller uppmanades att sluta. Beslutet att sluta problematiseras 
inte nämnvärt, det uppfattas som konsekvensen av ett självständigt beslut.
Problematiseras gör däremot flickornas fortsatta deltagande, och intervjuerna
utgör en del i denna problematisering, där flickorna, men inte pojkarna, ser sig
manade att, till mig såväl som till sig själv, rapportera att de faktiskt är seriösa i
sitt idrottande.

Sammanfattningsvis formulerar flickorna och pojkarna måhända
motiven för sitt deltagande i friidrott på liknande sätt och kanske betonar
flickorna desto mer sitt intresse för tävling och prestation. Trots detta är
bilderna av ’flickor’ och ’pojkar’ som ’de andra’, dvs. när jag frågar ung-
domarna om varför de tror att ungdomar i största allmänhet sysslar med
idrott, mycket traditionella. Här framställs flickorna nästan uteslutande som
relationsorienterade och pojkarna som prestationsorienterade. Samtidigt visar
det sig vara väldigt svårt att rent konkret avgöra vad ’relationer’ och
’prestationer’ åsyftar i fråga om beteenden. Det utgör delvis olika saker hos
pojkarna och flickorna. Jag skulle snarare vilja säga att ’relationer’ och
’prestationer’ utgör ett förhållningssätt som ungdomarna utvecklar dels till sin
egen idrottsverksamhet, dels till hur man ser på andra flickor och pojkar i idrott.
Precis som när det gällde konstruktionen av den ’seriöse idrottaren’,  handlar
konstruktionen av ’flickor och pojkar i idrott’ i första hand om en förhands-
inställning som utgör raster och referensram för hur man ser på flickor och
pojkar i idrott. Det spelar då inte så stor roll hur flickor och pojkar beter sig,
de kommer i huvudsak ändå att betraktas som relations- respektive
prestationsorienterade. Idrottslig framgång utgör ett sätt för flickorna att
erövra en annars manlig position.

I och med detta uppfattas pojkar oftare som ’mogna’ tävlingsidrottens
allvar, även om flickor i andra sammanhang sägs ’mogna’ tidigare. Synen på
’tävlingsidrottslig mognad’ kan också länkas till synen på ’sexuell mognad’
såtillvida att mognaden sammanfaller under puberteten. Det är runt 14-15
årsåldern, för flickor lite tidigare, för pojkar lite senare, som en könsdifferen-
tiering uppstår vare sig det gäller sexualitet eller motiven för idrottsdeltagande.
Bilden av ’pojkar’ och ’flickor’ knyts till endera sidan av det ’normala’ hetero-
sexuella förhållandet mellan könen. I det att flickor behöver motivera sitt del-
tagande i tävlingsidrott, utgör ’individualisering’, dvs. att deras engagemang
inom tävlingsidrotten beror på och gäller dem själva och inte flickor i allmänhet,
respektive ’upp-och-nervänd diskurs’, dvs. att det i själva verket är tvärtom: att
flickor är de ’verkligt seriösa’, olika sätt att konstruera sin självförståelse.
Samtidigt blir effekten en utebliven utmaning av de dominerande synsätten på
’flickor’ och ’pojkar’.
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Autonomi och beroende

Aktivitet och passivitet

Det är många som säger att dom slutar för att dom inte har tid, för att dom ska
plugga, men det tycker inte jag stämmer […]. Så jag tror att det är för att dom orkar
inte längre. (Anette)

Till begreppsparet ’prestation’ och ’gemenskap’, kan man foga ett annat
begreppspar, vilket också har med synen på manlighet och kvinnlighet att
göra, nämligen ’aktivitet’ och ’passivitet’. I citatet ovan är det Anette som uppger
att idrottsavbrott i första hand ska förstås som en viss form av passivitet.
Idrottsavbrott innebär i den bemärkelsen ett passivt ’att göra ingenting’ snarare
än ett aktivt beslut att sluta med idrott. Så här säger Kerstin om varför hon
tror att man slutar. Först varför ungdomar i största allmänhet slutar, sedan
varför pojkar och flickor slutar.

(Kerstin) Jag tror man slutar för att … för att det inte går så bra … tror jag. Eller man
kanske bara tröttnar helt enkelt, hittar nåt nytt som man tycker är roligare.
(Håkan) Finns det skillnader där också mellan pojkar och flickor eller är det samma
anledningar?
(K) Jag vet inte … tjejer kanske ger upp lättare, när dom märker att dom inte kan,
dom vill pröva nåt nytt.
(H) Om du funderar lite kring hur du uppfattar, när du är ute och ser killar och tjejer,
tycker du att man beter sig väldigt olika eller är det ändå samma grund …?
(K) Killarna är nog lite mer … dom verkligen gör det som dom har bestämt sig för …
dom låter inget komma emellan kanske, dom bara koncentrerar sig på sig själva
kanske. Medans tjejerna dom tar väl kanske mer hänsyn till andra och då blir det att …
att dom själva kommer i andra hand.

Åter får jag först ett icke könsdifferentierat svar, för att med min följdfråga gå
in genom en ny dörr. Flickor ger upp lättare medan pojkar gör det som dom
verkligen har bestämt sig för. Att sluta ter sig åter som ett icke-beslut. Vare sig
pojkarna slutar eller fortsätter, är uppfattningen att det är de själva som har tagit
beslutet. Skulle flickorna sluta ses det som en konsekvens antingen av att de
’ger upp’ eller av att de ’hindras’, sällan av att de självständigt skulle ha beslutat
sig för att sluta. Pojkarna koncentrerar sig på sig själva, medan flickorna tar
hänsyn till andra och kommer själv i andra hand. Hur kan man då se på
utsagan ’pojkarna koncentrerar sig på sig själva’? Å ena sidan, som Markus
tidigare uttryckte sig, som ’ego’ (dvs. egocentriska eller t. o. m. egoistiska) eller
självsvåldiga, alternativt agerar i eget intresse, å den andra som ’seriösa’ och
engagerade i idrott. Dessutom är det inte helt säkert att de båda sidorna
utesluter varandra. Vad handlar utsagan ’flickorna tar hänsyn till andra’ om? Å
ena sidan ’icke självständig’, kanske till och med beroende av andra eller
’oseriös’ i idrott, å den andra ’socialt kompetent’, kanske till och med demokra-
tiskt sinnad. Alla dessa alternativ är tillgängliga (och säkert flera ändå) i samtal
om idrott. Vi ska se hur ungdomarna uttrycker sig.

När frågan om flickors och pojkars beteende tas upp i intervjuerna,
framhåller man ibland att det egentligen inte är så stora skillnader mellan dem,
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speciellt inte om man lär känna varandra lite närmre. De individuella
skillnaderna inom de två kategorierna sägs vara större än de generella
skillnaderna mellan kategorierna. Hur tar sig detta i uttryck om flickorna och
pojkarna konkretiserar sina svar? En bild av ’flickan’ som då frammanas är en
fnittrig och fjompig flicka, som skrattar eller blir sur för småsaker. Hon är
också osäker, hakar upp sig på småsaker, växlar mer i temperament (än
pojkar). Hon tar mer hänsyn till andra och kommer själv i andra hand och
framställs i största allmänhet som en tämligen passiv person. ’Pojken’
framställs som bestämd, självständig och seriös. Han är mer tävlingsinriktad,
koncentrerar sig på sig själv och när han har bestämt sig, får inget komma
emellan. Han framställs som en aktiv person. Begreppsparet ’aktiv’ och ’passiv’
utgör ett raster genom vilket vi betraktar flickor och pojkar. Samma beteenden
uppfattas som olika saker beroende på om det gäller flickor eller pojkar.

Tävlingen är en företeelse som sägs ställa höga krav på idrottarens
mentala styrka och föreberedelser. Tävlingar konstrueras som viktiga inslag
också i friidrottsverksamheten. Det är mot tävlingarna som hela verksamheten
riktas. Tävlandet kan sägas utgöra verksamhetens yttersta syfte och kräver ett
aktivt förhållningssätt såväl från tränarens som från den aktives sida. En
tränare med endast flickor säger att ”man vill va ett stöd … och se till att den
aktive sköter sig på rätt sätt, så att det inte kanske ballar ur” (tränare II). Med
‘ballar ur’ avser tränaren knappast att de aktiva skulle bära sig illa åt rent
beteendemässigt, utan snarare att de inte skulle klara av den mentala belastning
de utsätts för på tävlingen. Detta förhållningssätt kan lika gärna ses som ett
sätt att skapa just den ’bräcklighet’, ’bristande vilja’ eller passivitet hos flickorna
som måste överbryggas av tränaren. Tränaren betonar senare åter vikten av att
vara ett emotionellt stöd för flickorna. Inga sådana kommentarer framskymtar
från de tränare som har manliga aktiva. Däremot talar pojkar gärna om ett
sådant emotionellt stöd från tränaren när det gäller dem själva. När man talar
om sig själv utgör man sällan en könsspecifik varelse. Därigenom behöver, så
att säga, den dikotomiska könsåtskillnaden inte beaktas. Annat vore det säkert
om jag hade fråga något i stil med: ’som kille, vilket stöd behöver man då från
tränaren?’ Anette får avrunda diskussionen:

Tjejer dom kan, om dom tycker liksom att det kör sig med nån, då […] lägger [hon]
av. En kille vill nog bara gå med liksom. […] Om dom har bestämt sig för om dom
tycker om den grenen eller den sporten dom håller på med, då låter inte dom direkt
nåt annat påverka det. (Anette)

Citatet kan ses inte bara som en illustrativ beskrivning av flickors och pojkars
beteenden. Det är också förklarande. Att en flicka slutar för att det ’kör sig
med någon’, är inte bara en beskrivning av en situation. Det är också en
förklaring till flickors beteenden. Flickor ’gör’ så. Samma sak gäller om en
pojke ’har bestämt sig’. Pojkar ’är’ så.

Tilltal
Frågan om autonomi och beroende kan diskuteras i relation till hur man
beskriver tilltal i träningsgrupperna, framförallt hur tränaren tilltalar de aktiva
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och hur de aktiva reagerar på detta tilltal. Jag låter tränare IV sätta utgångs-
punkterna för min framställning.

(Tränare IV) Jag tycker tjejer är lite mesiga. Ofta mesig inställning. Det finns ett fåtal
tjejer som jag skulle vilja träna i [föreningen], […] men jag vill gärna undvika tjejer,
faktiskt. Jag tycker att eh ... det är inget ‘go!’ i dom.
(Håkan) Kan du beskriva mer det här med att […]dom är mesiga.
(T) Naeej … det är snacket hela tiden, och dom tjattrar hela tiden, och säger man till
dom så blir dom sura liksom, så att: nu tjattrar ni för mycket, då blir dom sura bara.
Dom klarar liksom inte … mitt sätt att tilltala en tjej … är inte så bra … egentligen.
En kille klarar av mycket mer för dom har en helt annan mentalitet och allting. Jag
tror att det kan … [En annan manlig tränare] är rätt duktig. Han är mycket bättre på
att ta tjejer än vad jag är. Jag säger liksom vad jag tycker, rakt ut alltså. Det var en tjej
som ville köra med oss, hon tjatade för mycket, och jag ville inte att hon skulle köra
med oss, då blir hon sur på mig.

Flickorna uppfattas som ’mesiga’ och svåra att kommunicera med. Man, i detta
fall den manlige tränaren, kan inte kommunicera ’rakt’ med dem. De är svåra
att förstå sig på. För pojkarna gäller annat. Samme tränare berättar i ett annat
sammanhang att pojkarna i gruppen tycker att det är roligt att prata på
träningspassen. ”Dom kan aldrig hålla käften”. Det är ett ”jävla tjatter mellan
dom innan uppvärmningen och mycket efteråt också”. Hur ska vi förstå denna
paradox? Möjligen är det så att tränaren har utvecklat ett differentierat synsätt
på flickor och pojkar. Medan flickornas ’snack’ och ’tjatter’ framställs som
problematiskt och ’oseriöst’, något som tränaren har svårt att förlika sig med,
framställs pojkarnas ’tjatter’ som ett genuint uttryck för gemenskap, något som
tränaren förhåller sig förstående för. Men vad innebär det att vara ’rak’ i sin
kommunikation? Och hur ska tränaren handskas med den differentierade
synen på ’flickor’ och ’pojkar’?

(Håkan) Tror du att tjejer och killar kan träna likadant?
(Markus) Det beror på tränaren, tror jag.
(H) Mhm, på vilket sätt?
(M) Ja, om han är, hur hård han är, om han kan tas med ... jag tror en kille ... om en
tränare är hård och skriker och så där, verkligen stenhård; en kille bryr sig inte om, det
tror jag, men en tjej då, hon tar nog det ... Hon skulle ta det personligt.

(Håkan) Skiljer du [ditt sätt att arbeta på träningen] när du tränar killarna och tjejerna?
(Tränare II) Jag kan nog va lite … ja … Jag tror att jag är lite mera, vad ska man säga,
ödmjuk … mot tjejer än vad jag är mot killar, för jag tror att dom behöver det mer än
vad killar behöver … Då återkommer man till det här att tjejer behöver mer
uppmärksamhet.82 I alla fall den egna uppfattningen och erfarenheten man har haft
under dom här åren … så är det det.

                                                            
82 En av tränare II:s aktiva, Annette, säger, på tal om uppmärksamhet, att ”det är inte alltid
kul heller ifall att, till exempel … att det går dåligt och sen så när det börjar gå bra så känner
man att man får så himla mycket uppmärksamhet, men det är ändå inte, det känns ändå inte
jättekul liksom, så där va. Det är lite synd. Så vi skulle behöva en tränare till tycker jag.”
Annette menar att det inte är kul att få uppmärksamhet när det går bra för en själv eftersom
det innebär att andra får mindre uppmärksamhet, eller tycker att den som det går bra för får
för mycket uppmärksamhet.
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Relationen mellan ’tränare’ och ’pojke’ konstrueras som en relation subjekt till
subjekt, där tränaren kan ryta till åt pojken samtidigt som pojken kan förhålla
sig autonomt, förnuftigt och funktionellt till åthutningen. Relationen mellan
’tränare’ och ’flicka’ framställs i intervjuerna som en relation subjekt till objekt,
där flickan är någon som faderligt måste övervakas och varsamt ledsagas av
tränaren. Flickor kan man därför inte ryta åt. Pojkarna får man ryta till åt när
dom springer runt och fjantar, då brukar dom skärpa till sig. Flickorna börjar
sura om man säger till dom.83 Kan man vrida på den här bilden? Vad
föranleder flickorna att ’surna till’? Kan det vara så att flickorna ser sig själv
som seriösa och ’mogna’ och att de rent av uppfattar tränarens eventuella
’skrikighet’ eller ’grinighet’ som integritetskränkande?. Kan det inte också vara
så att pojkarna förväntar sig att, som ’barn’, bli åthutade? En åthutning innebär
i sig ingenting. Den kommer förr eller senare. Den är förväntad. Att vara
’ödmjuk’ mot flickor innebär i den bemärkelsen att se flickor som ’vuxna’,
medan att vara ’hård’ och ’ryta till’ mot pojkar innebär att se pojkar som ’barn’.

Att pojkarna springer runt och fjantar verkar vara just ett förväntat
beteende (omognad) som det går att förhålla sig förnuftigt och funktionellt till.
Pojkarnas fjantande kan vara okej eftersom de skärper till sig, medan
flickornas fjantande betraktas som onormalt och följdenligt kräver regler.

(Tränare III) Du kan inte skälla på en tjej, till exempel. Det är kört alltså.
(Håkan) Tror du du kan göra det på en kille i allmänhet?
(T) Ja… Jag skulle aldrig kunna ha den taktiken mot [pojke], som jag har mot till
exempel mot [flicka] eller [flicka] eller [flicka], som jag har haft väldigt mycket strul
med, träningsmässigt och … Det skulle aldrig gå, eller rättare sagt (klappar händerna)
vart kört alltså.

Komplexiteten är intressant: pojkars livlighet konstrueras av de intervjuade
som i huvudsak något normalt positivt, något som i övermått måhända stör
träningen, men något som tränaren kan förhålla sig rationellt till och tydligt
reglera. Flickors livlighet konstrueras som i huvudsak något onormalt och
negativt och något som tränaren ogillar, samtidigt som han har svårt att sätta
in sanktioner mot det. Flickorna tjattrar och när tränaren ryter till blir dom
sura, medan pojkarna brukar skärpa till sig. Flickor måste man tilltala på ett
visst sätt. Dom har en ‘helt annan mentalitet’ och till dem kan man inte säga
vad man tycker rakt ut. Det hela kan nästan uppfattas som en svårighet att se
flickorna som vuxna människor med all sin komplexitet och integritet. Pojkar
(barn) uppfattas i den relationen som enklare och mer lätthanterliga.

Ansvar
I det här avsnittet ska jag belysa vem som tillskrivs ansvaret för att verksam-
heten i träningsgruppen ska fungera eftersom det utifrån intervjuerna verkar
som om kollektivet – i synnerhet när det gäller könsblandade grupper –
ständigt hotar den seriösa träningen. Å ena sidan är tränare och enskild aktiv
den ideala träningssituationen, men då riskerar träningen att bli trist och

                                                            
83 Uttrycksformerna är här hämtade från tränare IV.
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slentrianmässig. Å andra sidan utgör gruppen ett sätt att höja motivationen
och tävlingsandan i gruppen, samtidigt som gruppen också medför en risk för
onödigt prat och bristande koncentration. I könsblandade grupper kan man
t.ex. tänka sig att det åligger pojkarna att övervaka träningens effektivitet i
dessa sammanhang, då de framställs såväl som de seriösa som de
disciplinerade. Istället tycks förhållandena snarast vara de omvända.

(Håkan) När det gäller den här gruppsammansättningen då […], tror du att ni skulle
tjäna på att vara ungefär fifty-fifity?
(Robert) Jag tror det skulle bli rätt mycket … det skulle blir spralligare. Då skulle man
[dvs. pojkarna; min anm.] börja springa och jaga tjejerna.

(Tränare IV) En av tjejerna som var med, hon snackade. Jag tycker hon förstörde
träningarna då. Grabbarna kunde inte koncentrera sig. Dom började snacka och garva
istället för att koncentrera sig på vad dom skulle göra [...] Då sa jag till den här tjejen
att det går inte så mycket längre.

Ansvaret för att ’grabbarna’ ska koncentrera sig och inte börja snacka och
garva förläggs av tränaren i citatet ovan hos flickorna. Framställningen antyder
att det beror helt på flickorna om pojkarna börjar springa och jaga tjejerna.
Det är mot dem som tränarens irritation riktas och inte mot pojkarna. Det blir
flickornas ansvar att pojkarna inte faller för frestelsen att bli oseriösa i sitt
idrottande. Pojkarnas, som grupp betraktad, ansvar reduceras fullständigt. Den
ensamma flickan, som i tränare IV:s utsaga, får bära ansvaret inte bara för sitt
eget utan också för pojkarnas träning. ’Flickan’ i första person singularis, utgör
en ’fresterska’ som ständigt hotar den rationella ordningen i den manliga
världen, samtidigt som kvinnligheten utgör moralens väktare. I en flickas
närvaro bland pojkar finns det alltid ett hot om att pojkarna ska förlora herra-
väldet över sig själva, samtidigt som det tillskrivs just flickan att se till att den
moraliska ordningen upprätthålls. Om mannen i första person singularis är
stark och aktiv, så är manligheten däremot aggressiv och lättledd; om kvinnan
är svag och passiv, så är kvinnligheten moralens eller dygdens väktare. En
ensam flicka blir tillsammans med pojkar på en och samma gång en enskild
individ, som snackar och förstör träningarna, och en representant för hela ’sitt’
kön. Det är flickan som måste sluta eller åtminstone ändra på sig så att pojkarna
ska kunna genomföra sin träning på ett acceptabelt sätt. Hur pass stabil är
denna bild av ansvarsfördelningen? I den grupp som består endast av flickor
vänds resonemanget ibland upp och ner.

(Håkan) Men ni gör samma saker i varje fall?
(Eva): Ja ... det kan ju till och med vara så att ... att (tränaren) säger till mig: Ta hand
om han och han och dom ... och visa vad dom ska göra för nånting, att dom låter oss
tjejer visa istället för dom och dom står där och: nej, vad jobbigt, jag orkar inte, men
att ni ... jag tror ... I (klubben), just i vår ålder i alla fall, är nog tjejerna lite mer
motiverade än vad killarna är /.../ Men killarna har eh ... Jag tror dom har lite slappare
träning kan jag tänka mig.

I Evas ’omvända’ diskurs, är det flickorna som är de ansvarstagande och
aktiva, medan pojkarna är de passiva och beroende. Med detta exempel vill jag
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peka på att diskursen inte på något absolut och objektivt sätt är knutet varken
till person eller företeelse, utan att det sociala sammanhanget är konstitutivt i
förhållande till vad som konstrueras som subjekt och objekt i utsagan och hur
flickorna och pojkarna ser på sig själva i relation till detta. Såväl person (flicka
eller pojke) som handling/företeelse kan utgöra subjekt och objekt.

Konkurrens
En annan paradox i det här sammanhanget har att göra med hur man ser på
tävling och  konkurrens i förhållande till ’flickor’ och ’pojkar’. Hur ser man på
flickors och pojkars sätt att handskas med den konkurrenssituation som upp-
står i gruppen i och med tävlandet (i det att friidrotten är en individuell idrott,
utgör träningskamraterna också potentiella motståndare på tävlingsarenan)?

(Håkan) Tror du att flickor och pojkar kan träna likadant?
(Eva) Nej, eller jo, kanske. Jag vet inte. Vi är ju bara tjejer i våran grupp, men jag tror
att killarna måste ha mer tävling och tjejerna måste låtsas att det inte är tävling. Det är
enda skillnaden tror jag.

Pojkarna måste ha mer tävling. De ’kräver’ detta inslag för att inte tröttna på
verksamheten och kan dessutom förhålla sig till tävlandet på ett avspänt sätt.
Flickorna måste låtsas att det inte är tävling eftersom de annars antingen skulle
bli för gravallvarliga eller ’balla ur’. Detta är en vanlig beskrivning. För att
belysa detta ska gruppen med endast flickor i 16 till 19-årsåldern (som flickan i
citatet ovan också tillhör) ges särskild uppmärksamhet. Gruppens tränare
arbetar med personliga träningsprogram först då flickorna kommer upp i 17-
18-årsåldern eftersom ”det kan vara fel ibland och låsa upp dom för tidigt med
personliga program. Framför allt tjejer, för då får dom kanske en onödig
press” (tränare II). Trots dessa försök att minimera problemet med onödig
press, så talar flickorna i gruppen ofta om nervositet vid tävling och svårig-
heter att hantera inbördes konkurrens i gruppen på träningspassen. Ida säger:
”man blir så fruktansvärt nervös på tävlingar och till och med på träningar.”
Ibland framskymtar det i nästan obemärkta passager, som åter hos Eva:

(Håkan) Hur upplever du annars motivation och koncentration på träningen?
(Eva) Äähm, ja motivationen är bra eftersom vi konkurrerar med varandra och så där.
Så kör vi mot varann, eller med varann ska det väl heta, då är motivationen, i varje fall
från min sida.

Är tränarens omtänksamhet kanske ett uttryck för problemet snarare än en
genomtänkt lösning på det? Omständigheter som dessa producerar en ’flicka’
som ständigt dras med dåligt självförtroende och blir nervös till och med på
träningen; en flicka som kräver speciella åtgärder och kanske ett speciellt
förhållningssätt från tränarens sida. Kort sagt en ’bökig flicka’. Tränaren säger
så här om ledargestalter och relationen mellan flickorna i gruppen:

(Tränare II) Det finns... det finns eh... vad ska man säga, i den här äldre gruppen så
finns det ju... finns det två tre väldigt starka viljor. Väldigt, väldigt starka viljor och jag
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kan tänka mig att det är lika starkt i deras hemmiljö, i hemmet som det är på träningen
många gånger.
(Håkan) Bidrar dom med nåt positivt genom det?
(T) Dom kan bidra med en del positiva saker genom att dom är lite mer självständiga,
vågar ta lite mer initiativ och så, men samtidigt så kan det också många gånger bli
stötande för vissa att dom liksom tar det initiativet kanske för ofta ibland va, det kan
det vara. Det blir lite mer med bestämmanderätten lite grann och då måste man ju
också va där för det är ju också en konflikt som man måste lösa. […] Många gånger
… var det, det är rivalitet tjejer emellan. Om man tar tjejer eftersom det har blivit
mycket tjejer i dom grupper jag har tränat då, så är det ju alltså en underbyggd rivalitet
hela tiden, mellan vissa tjejer och eh ... det kan ju va svårstyrt ibland. Men det är lättare
och kontrollera såna saker när dom blir äldre för då kan man binda upp
träningspassen på ett lite annorlunda sätt va.

Här iscensätts flickorna istället som ‘rivaliserande’. Denna rivalitet är allestädes
närvarande och är, som det verkar, väldigt mycket speciellt för tjejer. Därtill
måste den undertryckas eller stramas upp av tränaren, annars blir den
svårstyrd. Inte minst gäller detta om en yngre flicka plötsligt gör bättre resultat
än en äldre. Genom att dela upp träningsgruppen i mindre grupper då
träningen genomförs, upprätthålls ordningen på träningen. Samtidigt
upprätthålls konstruktionen av problematiska flickor. Killar, däremot, har en
annan inställning sägs det. De har inga problem med att träna i grupp och
konstrueras som ’revanschsugna’ snarare än ’rivaliserande’. Hela denna
problematik kan länkas till den vanliga uppfattningen om den icke-konkurrens-
inriktade och icke-hierarkiska ’flickan’ respektive den konkurrensinriktade och
hierarkiske ’pojken’. Konkurrens mellan flickor blir därigenom mer eller
mindre per automatik något negativt. I synnerhet verkar det gälla flickor som
är kompisar eftersom konkurrens/prestation och gemenskap i förhållande till
flickor upprättas som varandras motpoler. Bland pojkarna, då prestation/
konkurrens och gemenskap konstrueras som kompatibla, blir konkurrens ett
positivt och naturligt inslag. Tränare II sammanfattar denna syn på ’flickor’
och ’pojkar’ på ett illustrativt sätt.

Man kan väl säga att den rivalitet ... rivalitet mellan killar, dom gör det på rätt sätt,
rivalitet mellan tjejer blir på fel sätt, för då blir det många gånger ... en tjej kan ju om ...
hon faller i rivalitet med en tjej, ta hämnd genom och baktala och en massa såna saker,
medans killar dom gör inte såna saker ... direkt. (Tränare II)

Dessa uttryck för rivalitet bland flickor uppträder sålunda på de platser som
definieras som maskulina och präglade av konkurrens. De ’kvinnliga’ och
’manliga’ förhållningssätten är inskrivna i situationer som uppfattas som
maskulina och konkurrensinriktade. Vad som är att betrakta som (osund)
’rivalitet’ och (sund) ’konkurrens’ går inte att identifiera på ett enkelt sätt. Det
har mer att göra med vilket synsätt man anlägger på beteenden och på de som
beter sig. I detta sammanhang är det också lämpligt att anknyta till språk-
användningen. Tränare IV menar, vilket inte alls är ovanligt, att flickorna har
ett helt annat språk än pojkarna. Killar har ett grövre språk.
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(Håkan) Jargong, menar du?
(Tränare IV) Jargong. Man säger ju mycket, det är råare på nåt sätt, fast vi har jävligt
kul om man säger så. Medans tjejerna har inte den stilen. Dom har mera
psykningsstilen på, till exempel dom pikar /.../ Tjejerna står mellan killarna.

Ovanstående citat skulle kunna illustrera frågan om vem som har ansvar för
den seriösa träningen i en könsblandad grupp. I citatet illustreras också en
specifik syn på flickors benägenhet att ’söndra och härska’. Pojkar har ett
grövre språk, det är råare, fast vi (pojkarna och den manlige tränaren) har jävligt
kul. Dom (flickorna) har mera psykningsstilen. Uttryckt i andra ord bör flickor-
na inte vara råa och tala grovt. De söndrar i gruppen och står mellan killarna.
De ställer till med problem genom att tjattra på träningspassen, surnar till om
tränaren säger till dem och ställer till med intriger. En flicka utgör i detta
sammanhang ett ständigt hot mot den städade ordningen på träningspasset.

Arv och miljö

Tidigare nämndes i förbigående att ungdomarna ibland menade att det inte var
så stora skillnader mellan flickor och pojkar, men att de sedan övergick till en
mycket stereotyp beskrivning av pojkar och flickor i det ögonblick jag bad
dem berätta hur de såg på ’flickor’ och ’pojkar’. Detta innebär inte att intervju-
personerna inte riktigt vet vad de pratar om, utan att ’ungdomar’ konstrueras
som ett könsneutralt begrepp medan ’flickor’ och ’pojkar’ ju inte gör det.
Intervjupersonernas svar är i stor utsträckning avhängigt av vad som frågas
och vad intervjupersonerna finner rimligt att säga i förhållande till frågorna.

Med denna bakgrund blir det befogat att undersöka hur intervju-
personerna besvarar frågan om hur man ska förklara de könsskillnader de ger
uttryck för. I intervjuerna talas det ofta om könsskillnader utan att de hänförs
till någon som helst orsak. David hävdar att det är ”viktigt att man har ganska
många tjejkompisar” för att lära sig det ‘motsatta könets’ språk. ”Man kanske
pratar lite mer råare med killar än man gör med tjejer då, så att man kan ha
tjejkompisar som inte behöver bli nånting vidare för det, utan bara som en
väldigt bra tjejkompis. Det är väldigt viktigt. Då vet man lite grann om hur
dom funkar också och det är ju lite olika”, säger David. Han ser sig emellertid
inte motiverad att berätta hur det kan komma sig att pojkar och flickor talar
olika. De gör det helt enkelt. Vid vissa tillfällen var det passande att fråga
intervjupersonerna om vad de trodde var orsaken till könsskillnader. Intervju-
personernas svar bör då inte betraktas som uppfattningar som de aktiva går
och bär på. Svaren utgör möjliga eller tänkbara svar i ett begränsat urval. Två
typer av resonemang dominerar.

’Arv’. I en typ av resonemang likställs människan med djuren (även om
det säkert är en mycket specifik typ av djur som man hämtar inspiration från i
sina jämförelser). Den biologiska evolutionen utgör då den yttersta förklarings-
grunden för könsskillnader.
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(Håkan) Tror du att det är några skillnader mellan pojkar och flickor [varför man
slutar med idrott; min anm.]?
(Robert) Ja, jag tror att … pojkar vill hävda sig lite mer, […] ja, ska nån komma och
bestämma  här då över mig, om föräldrarna ska flytta nånstans, utan dom fortsätter
istället för att … Jag menar, om jag själv skulle flytta iväg härifrån - va tvungen och
flytta nånstans - då skulle jag ta upp friidrotten igen på det stället. Jag vet ju inte om
nån, typ, tjej skulle göra det. Kanske nån då, men … det skulle inte va så många
(H) Varför det?
(R ) Det är väl det att […] dom har inte tillräckligt mycket ork […] tillräckligt mental
styrka. Jag tror männen har större mental styrka än vad kvinnorna har […]
(H) Är det andra saker som flickor värdesätter mer än att hävda sig som du sa?
(R ) […] Ja, flickor […] får lite mer valmöjligheter […] i livet. Ja, dom flesta vill ut och
resa och äventyra och […] söka jobb direkt. I och för sig gör väl pojkar det också …
Men eh … det är orken, jag tror faktiskt det. Det är naturen som har gjort det.
(H) På vilket sätt har naturen gjort så?
(R ) Därför att mannen ska va […] bestämmande … Som med, man kan ju se det på
djuren också […]
(H) Mannen, eller hannen, är den starkare, är det så du tänker?
(R ) Ja … han skyddar … och försvarar … sitt revir och sin familj.

(Håkan) Om du skulle se utanför friidrotten, hur upplever du flickors och pojkars
beteende. Skiljer det sig mer mellan flickor och pojkar eller tror du att det kan skilja
lika mycket mellan individer av varje kön så att säga?
(Kent) Ja, det är klart att man ser ju vissa säregenskaper och … hos tjejer och pojkar,
det gör man ju alltid. Det … menar tjejer vill alltid ha nån relation till varandra, till
exempel. Dom håller på och tjafsar mycket och … dom är väldigt nära kompisar
liksom. Killar är lite mer distanserade och så … Tar inte så illa upp: om nån säger att
… ja, stora lår till exempel, så går inte jag och deppar ihop en hel vecka för en sån
grej, utan det tar man med en nypa salt … Men, liksom, det kan vara hela världen för
flickor, dom … ja, dom är mer känslosamma, det är väl så det är.
(H) Vad tror du det beror på? […]
(K) Nej, ja, det är så - man föds så. Det blir man ju … ja, man … Nej men det har väl
med gamla tider och göra. Vi var ute och krigade medans kvinnorna var hemma och
lagade mat. Det … jag tror det stammar säkert därifrån. Och dom ska ta hand om
barn, så dom måste vara mjuka och så där …

Saker som skedde för länge sedan förklarar (på ett linjärt sätt) de könsspecifika
egenskaper och karaktärsdrag som man tycker sig finna i nuet. Därigenom
naturaliseras mänskligt beteende. Beteendet frikopplas från sitt historiska och
sociala sammanhang. På så sätt undandras diskussionen från ett kritiskt
perspektiv (en harmoniserande, eller bevarande, diskurs). Synen på kvinnor
och män, flickor och pojkar blir på så sätt ’naturliga’ karaktärsdrag. Eller för
att tala med en av tränarna:

(Tränare) En kille går alltid in med 100% oavsett om det är en ny eller van rörelse,
medan tjejer är lite mer försiktiga i början.
(Håkan) Och vad tror du det beror på?
(T) Ja, det ligger väl i kvinnans natur lite grann också, tror jag [...] Dom vill inte göra
bort sig inför gruppen eller för tränaren eller var det nu är nånstans.

Osäkerhet och bristande självförtroende/självkänsla är något som tillskrivs
flickorna själva och deras natur (karaktärsegenskaper) istället för de villkor och
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omständigheter som inramar träningen. Men det förekommer också andra
typer av resonemang.

’Miljö’. Kerstin berättar att flickor ”måste ta så mycket hänsyn jämt och
ständigt. Speciellt till vad pojkar gör.” Detta är inte naturgivet utan beror på att
”man [flickorna och pojkarna på vars sitt sätt; min anm.] blir uppfostrade så”.
Uppväxttiden blir en tid då dominerande normer socialiseras till flickorna.
Också bland tränarna förekommer denna typ av resonemang. En av tränarna
(I) berättar om de aktivas val av tävlingsdräkter, ett tema som återkommer i
nästa kapitel:

(Tränare I) Heldräkten används av både killar och tjejer, linne har både killar och
tjejer, cykelbyxa, kortbyxa, ja det är jämnt fördelat det med… Det är inga större
skillnader… Joo, att tjejerna är noggranna med hur det sitter och hur det ser ut och
byter och donar och fixar och provar varandras heldräkter fram och tillbaks jämnt
alltså.
(Håkan) Vad tror du det beror på?
(T) Ja, så är ju hela vårt samhälle, tjejer ska inom citationstecken hålla på med det där,
dom är nog uppfödda med det, stackarna.

Flickors intresse för sitt utseende förklaras här som en effekt av kulturella och
samhälleliga faktorer och inte av ’naturliga’ kvinnliga inre egenskaper.

Kerstin för inte uttryckligen feminism eller jämställdhet på tal, men hon
har ändå uppenbarligen fångat upp sådana tankegångar.

(Kerstin) Fysiskt är ju killar, dom är ju starkare, har mer muskler och är större och så.
Friidrott är ju uppbyggt för killar. Jag tror det är därför som många tjejer skadar sig
också, för att dom tränar på killarnas villkor, med allting. Tjejer behöver väl mer styrka
tror jag, för att bli starka och hålla. Killar behöver nog mer smidighet, men det blir ju
det att man sysslar med det man är bra på. Killar kör styrka för dom tycker det är
roligt, dom är ju bra på det, medan tjejer dom kör mycket smidighet för det är dom
bra på, fast dom skulle behöva va tvärt om. Killarna, när dom växer, dom behöver ju
nästan inte göra nånting. Dom blir i alla fall riktigt stora och starka och får muskler
och … även om dom kanske inte tränar nånting så blir dom bättre just nu, medans
tjejer i den här åldern tränar och tränar kanske, men dom blir inte bättre. Dom får
bara mindre muskler.
(Håkan) Men … kan ni träna samma övningar, eller är det olika där med?
(K) Jag vet inte. Ganska mycket är väl samma, det tror jag. Fastän det är … ja, vi har
ju mindre häckar till exempel än killarna … och det är ju anpassat för tjejer, att tjejer
är svagare och så där, men annars är det ganska lika.

Kerstin illustrerar i citatet en svårhanterlig problematik när det gäller jäm-
ställdhet inom idrotten. Jämställd idrott har kommit att utgå ifrån ’naturliga
skillnader’ mellan könen. Då pojkar konstrueras som större och starkare, och
att friidrott är uppbyggt för pojkar, framträder pojkarna, mot bakgrund av
idrottens tävlingslogik trots allt som de mest naturliga tävlingsidrottarna.
Flickorna är annorlunda, men satsar ändå (och det krävs specifika omständlig-
heter för att detta paradoxala förhållande ska fungera). ’Anpassningar’ handlar
i stort sett uteslutande om att anpassa idrotten för flickor (och inte för pojkar)
eftersom den outtalade grundförutsättningen är att den redan är ’anpassad’ för
pojkar. I förhållande till sentensen ’idrott är en aktivitet skapad av män för
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män’, som strävar efter att problematisera idrottens normer och värdegrund, blir
’anpassningar på kvinnors villkor’ samtidigt en bekräftelse på att det är
kvinnorna som är just de avvikande.

Sammanfattning

Ett centralt tema i intervjuerna, när det gäller vad som är betydelsefullt i
friidrottsverksamheten, är det som betecknas som ’seriös idrott’. Att vara
seriös uppfattas som en väsentlig förutsättning för att komma i åtnjutande av
tränarens stöd och för att över huvud taget motivera sitt deltagande i
tävlingsinriktad friidrott. Att vara seriös i sitt idrottande verkar emellertid vara
förknippat med några motstridiga förhållanden. ’Det seriösa’ innefattar i
huvudsak att träna hårt samt vilja prestera och bli bra. Att vara seriös innebär
vidare att vara fokuserad på själva aktiviteten och följa tränarens instruktioner.
Samtidigt är det seriösa nedsänkt i situationer där seriositeten hela tiden hotas
av saker som också är en förutsättning för att träningen ska bli riktigt seriös.
Sådana saker kan vara den grupporienterade träningen, där gruppen å ena
sidan ger upphov till en tävlingslik atmosfär samtidigt som umgänget och
samtalen aktiva emellan hotar att störa seriositeten. Detta scenario är resultatet
av en utveckling från lekfull och relationsinriktad barnträning till en seriös och
prestationsinriktad ungdomsträning, vilken i stort sett uppfattas som en
självklar förändring, även bland de som inte själva är så tävlings- och
prestationsinriktade eller framgångsrika. Huruvida deltagarna är pojkar eller
flickor verkar också vara avgörande för hur man uttrycker sig om träningen.

Det kanske mest spännande i flickornas och pojkarnas utläggningar om
’sitt eget’ och ’andras’ idrottande, är att synen på ’de andra’ karakteriseras av
mycket traditionella, nästan stereotypa, uppfattningar om flickor och pojkar
och deras förhållande till idrotten, medan synen på ’sig själv’ som idrottare i
vissa avseenden vänder upp ner på resonemanget ifråga om vem som ska ses
som de tävlings- och prestationsinriktade respektive de socialt inriktade. Detta
gäller framförallt i förhållande till min uttryckliga fråga om varför flickorna och
pojkarna sysslar med idrott. Flickorna betonar då allra tydligast sin seriösa, dvs.
prestations- och tävlingsinriktade, inställning till verksamheten, medan
pojkarna oftare betonar kamratskap, gemenskap och att över huvudtaget ha
något vettigt att göra. I mer implicita ordalag talar emellertid såväl flickor som
pojkar om nödvändigheten av att vara seriös, i synnerhet de som ser sig själv
som framgångsrika. De mindre framgångsrika talar oftare om gemenskapen
inom gruppen och intar ett nästan nostalgiskt förhållningssätt till den lekfulla
och socialt inriktade träning som genomfördes för ett par år sedan.

När jag frågar ungdomarna om vad ’de själva’ har för inställning till
friidrott, uppfattas ’jag’ i huvudsak som en könsneutral storhet. På liknande
sätt är frågan om varför intervjupersonerna tror att ’ungdomar’, i största
allmänhet, sysslar med idrott, en könsneutral fråga. Den huvudsakliga
uppfattningen är att ungdomar idrottar för att de vill göra något meningsfullt
och också att tävla och bli bra i idrott (’seriös idrott’). I det att jag ställer om
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frågan till att gälla ’flickor’ och ’pojkar’ utvecklar ungdomarna en helt
könsdifferentierad syn på deltagande i idrott. Flickor sägs då delta framförallt
på grund av den gemenskap man kan finna inom idrotten, eller av möjligheten
att få en snygg och vältränad kropp, medan pojkar deltar framförallt för att de
vill tävla, prestera och bli bra. Flickor uppfattas, som ’de andra’, som mer
passiva och konfliktfyllda. De kan inte handskas med konkurrensen inom
träningsgruppen, utan utvecklar negativ rivalitet. Inte heller kan man som
tränare ryta till dem. Pojkar som ’de andra’, uppfattas som aktiva och enkla att
ha att göra med. De konkurrerar på rätt sätt. De kan man också ryta till utan
förödande konsekvenser. I intervjuerna konstrueras flickorna som ’de
omogna’ medan pojkarna är ’de mogna/seriösa’.

Det senare kan också ses på ett helt annat sätt. Flickorna ser sig själv
som ’de mogna/seriösa’, medan pojkarna är ’de omogna/de som leker’.
Pojkarna kan då vara nonchalanta i förhållande till tränaren, medan flickorna
verkligen följer hans råd (vilket är det som å andra sidan uppfattas som
passivt). Detta förstärks av att flickorna framställs som de som är moraliskt
ansvariga för träningens seriositet i könsblandade grupper (även om tränarna
och några av de aktiva pojkarna tvärtom ser flickors deltagande som ett
problem för seriositeten). Flickorna uppfattar tränarens skrikighet eller
grinighet som ett integritetsbrott då de ser sig själva som ’mogna’ (vuxna),
medan pojkarna (barnen) behöver skäll för att träningen ska bli riktigt effektiv.
Hur som helst är det oftast inte detta synsätt som ligger till grund för hur man
ser på, och uppfattar, flickor och pojkar i tävlingsidrott. Medan de flesta
(åtminstone de framgångsrika) ser på sig själva genom ’den seriöse idrottarens’
glasögon, ser man, såväl flickor som pojkar, på andra ungdomar i stor utsträck-
ning genom könsdifferentierade glasögon: flickor är relationsinriktade, pojkar
är prestationsinriktade. Det spelar då inte så stor roll hur flickor och pojkar
beter sig. De uppfattas ändå i huvudsak som det ena eller det andra i
förhållande till kön. ’Prestationsinriktning’ och ’relationsinriktning’ hänvisar
inte till specifika beteenden, utan till ett visst sätt att se på, tolka och förstå
beteenden bland pojkar och flickor.

Flickorna verkar också utveckla strategier för att handskas med min
benägenhet att ställa deras eget idrottande i relation till ungdomars idrottande i
allmänhet. ’Individualisering’ och ’omvänd diskurs’ är två sådana strategier
som i sitt sammanhang gör deras ställningstaganden mer begripliga. Det första
innebär att ’andra’ flickor, eller flickor i allmänhet, kanske inte vill tävla och
prestera, men jag vill. Detta kan också ses som en normalisering av flickor, eller
normalisering till ’flickighet’. Det andra innebär att den traditionella synen på
flickor och pojkar i idrott vänds upp och ner. ’Egentligen’ är det då flickorna
som är de seriösa, medan pojkarna är de lekfulla.

Från talet om ’mig’ och ’de andra’ flickorna och pojkarna ska fokus nu
istället riktas mot ungdomarnas och tränarnas syn på kropp och kroppslighet i
samband med friidrottandet.



KAPITEL 3.
KROPPEN

du har inte din kropp, utan du är den […] Du
utför rörelsen, men samtidigt är du rörelsen.

Torbjörn Stockfelt, Existentiell idrott

Tala eller inte tala om kroppen

Det talas uppenbarligen ganska sällan om kroppar bland de friidrottsungdomar
som jag intervjuade, åtminstone om deras egna kroppar. Kanske kan man se
detta som en närvarande frånvaro. Det är kroppen som talar, men i det att vi
talar om den, objektiverar vi och fjärmar oss från den. Att frambringa tal om
kroppen utgör alltså ett sätt att objektivera kroppar. Det är ett viktigt på-
pekande och ytterst relevant i förhållande till intervjusituationen. Intervju-
andet utgör en uppmaning till tal (subjektifiering) och en objektifiering av det
som talet rör sig om. Den analys som följer utgör mer en, i samband med tal
om kroppen, undersökning av uttrycksformer och dess regelbundenhet,
snarare än en analys av specifika personers uppfattningar om kroppen eller ett
objekt (kroppen) som existerar bortom talet om ’kroppen’.

(Håkan) Pratar ni kompisar emellan om utseenden?
(Pelle) Nej … Nej, nej.
(H) Ingenting?
(P) Nej, det kan man inte säga.

(Håkan) Är kroppen nånting som man tänker eller pratar om?
(Kent) Man pratar inte så ofta om den, men man tänker ju på den.

(Håkan) Är det mycket snack inom friidrotten om att man har fett på kroppen?
(Anja) Det är alldeles säkert mer ifall man var tjejer bara, men eftersom det bara är jag
som tränar [dvs. inga andra flickor!], dom snackar sällan om det, killarna. […] Det
hade säkert låtit mer om man var fler tjejer.

Det förefaller, av intervjuerna att döma, som om flickor, oftare än pojkar,
manas till att tala om sina kroppar. Pojkarna kanske tänker på sin kropp, men
det förefaller inte vara något man dryftar – eller problematiserar – sinsemellan.
I boken The Modern Girl. Girlhood and Growing Up skriver Lesley Johnson hur
olika tekniker

sought to invoke in young women the constant desire to be making and remaking
their bodies and selves. Imagining themselves continually observed by a gaze whose
viewpoint or desires one could never control, young women learnt to gaze themselves.
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They had to acquire the technique of constantly watching themselves, keeping both
their bodies and selves under close scrutiny and unremitting surveillance.”84

En sådan teknik utgörs just av en ’instiftan till tal’. I Sexualitetens historia. Viljan
att veta (1980) talade Foucault om ’bekännelsen’, först i bikten, senare i
psykoterapeutiska och numera också i massmediala sammanhang, som en
sådan instiftan till tal om kropp och sexualitet. Johnsons beskrivning fungerar
bra som en utgångspunkt för en diskussion om hur kroppen iscensatts även
inom (fri)idrotten. Hur konstrueras talet om kroppen i intervjuerna och vilka
blir effekterna av detta tal?

I vardagliga termer talar vi om ’kroppsbild’ när vi diskuterar människors
syn på sin kropp eller sitt kroppsliga väsen. Begreppet uppfattas som
subjektivt till sin karaktär och ställs ofta i relation till ett mer objektivt begrepp
– ’Kroppen’. Detta begrepp för tankarna mot en naturvetenskaplig kropp av
kött och blod, en ’arbetsmaskin’. Det som är intressant här är den förståelse
och det förhållningssätt de intervjuade ungdomarna har till sig själva som
kropp. Med detta menas inte bara kroppslig i bemärkelsen att vara en fysisk
kropp, utan också att leva och verka i en fysisk värld. Vi både ’har’ och ’är’ en
kropp. Temat ’kroppen som händelse’ utgör ett framträdande tema i Judith
Butlers författarskap. Hon sammanfattar på följande slagkraftiga sätt sin syn
på denna händelsernas kropp:

Att den genusbestämda kroppen är performativ tyder på att den inte har någon annan
ontologisk status än de olika akter som bildar dess realitet. Det tyder också på att om
denna realitet är fabricerad som ett inre väsen, så är just denna interioritet följden och
funktionen av en otvetydigt offentlig och social diskurs. […] Ord, handlingar och
åtbörder, artikulerade och iscensatta begär, skapar illusionen av en inre och
organiserande genuskärna, en illusion som bevaras diskursivt för att reglera
sexualiteten inom den reproduktiva heterosexualitetens obligatoriska ram.85

Denna syn på kropp är ingen teori om kroppen. En teori om kroppen förut-
sätter någon sorts fastnaglande av beteckningen ’kroppen’ vid ett givet objekt
eller fenomen. Detta skulle innebära att vi går miste om mycket av möjlig-
heterna att undersöka beteckningens och det betecknades instabila relation,
liksom möjligheterna att tänka om denna relation. Butlers förhållningssätt
utgör tvärtom ett försök att undersöka hur ’kroppen’ iscensätts i ett socialt och
historiskt sammanhang och innebär att synen på kroppen får konsekvenser för
vad som ses som kropp. Låt oss börja med att lyssna till Kent och Eva:

                                                            
84 Johnson 1993, The Modern Girl. Girlhood and Growing Up (Open University Press), s. 126.
85 Butler 1997b, Kroppsliga inskrivanden, performativa omstörtningar, i Res Publica Nr
35/36, s. 17. Denna text är ett till svenska översatt utdrag ur Gender Trouble (1990). Jfr.
Foucault 1991b, Nietzsche, Genealogy, History, i Cahoone (red), From Modernism to
Postmodernism. An Anthology (Cambridge, MA: Blackwell): ”The body – and everything that
touches it: diet, climate, and soil – is the domain of Herkunft. The body manifests the
stigmata of past experience and also gives rise to desires, failings and errors. […] The body is
the inscribed surface of events (traced by language and dissolved by ideas), the locus of a
dissociated Self (adopting the illusion of a substantial unity, and a volume of perpetual
disintegration (s. 366).
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(Håkan) Vad tycker du om din egen kropp?
(Kent) Vad jag tycker om den? Ja, det vet jag inte riktigt. Den finns där.

(Håkan) Är du nöjd med din kropp?
(Eva) Nej, jag skulle vilja vara antingen mindre och spädare eller längre och smalare.
Nånting sånt där. Jag tycker jag är fast i en mittzon där som jag inte tycker är riktigt
kul.

Även om min fråga objektifierar kroppen (’din’, subjektets, kropp), så utvecklar
Kent och Eva lite olika resonemang. I Kents diskurs är kroppen ett ting
(den/objekt), i Evas ett ’jag’ (subjekt). Valet av citat hänger också ihop med
genus. Medan Kent på ett lite överraskat, nästan genant, sätt svarar osäkert,
men icke-problematiserande, på min fråga, utvecklar Eva ett tämligen
välformulerat, och problematiserat, svar. Hur kan vi se på detta? Nathalie
Koivula skriver att

Empirical findings have shown that females are more likely than males to focus
attention on the body aspects that are objectified and judged by others for their static
attractiveness, and also show a greater interest in changing their body parts.86

Sådana empiriska fynd ska i första hand ses som en effekt av att kvinnor
konfronteras med frågor om och kring sin kropp/kroppslighet, frågor som
både har en historia och en uppsättning tänkbara svar. Ser vi det problemati-
serande förhållningssättet som en förhandsinställning till kroppen/sig själv
som kropp, handlar problematiseringen inte med nödvändighet om negativa
aspekter (som låg självkänsla eller liknande), utan också som positiva (som en
källa till större njutning och en närhet till glädje och skratt, för att ta några
exempel). Samtidigt tror jag inte att vi ska ta dessa bilder av flickor och pojkar,
kvinnor och män som alltför verkliga, även om de medför verklighetseffekter.
I konventionella termer talas det lite om pojkkroppar, åtminstone när det
gäller utseende. Med prestationer är det en helt annan sak. Jag återkommer till
det. Pojkarnas kroppar står inte under samma granskning som flickornas vad
gäller ’det yttre’. Flickor talar i större utsträckning om sina kroppar, pojkar gör
det inte – eller gör de det? I det följande ska några olika ’kroppstekniker’
undersökas lite närmare. Det handlar om att undersöka de bilder av ’kroppen’
som kommer till uttryck i mina intervjuer med ungdomarna. Detta gäller också
stabiliteten i dessa bilder och i vilken utsträckning man kan ’tänka om’ dem.
Analysen sker i två steg. Det första utgör en analys av och diskussion om de
olika skeenden och uttrycksformer som konstituerar en ’kropp’ bland
ungdomarna. Det andra behandlar relationen mellan ’den presterande
kroppen’ respektive ’den vackra eller estetiska kroppen’.

                                                            
86 Koivula 1999, s. 13.
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Konstituera en kropp

Skador
Bortser vi för ett ögonblick från i vilken utsträckning man egentligen talar och
tänker om sig själv och sin kropp, vad rör sig samtalen och tankarna kring när
kroppen så att säga står på dagordningen? I samband med en fråga till  17-
åriga Maria vad hon tycker är det sämsta med friidrott, svarade hon: ”Det är
när man skadar sig, helt klart. Då mår man dåligt själv: ’Ååh vad jag känner
mig fet, och usch vad jag är dålig, uööh.” Maria lyfter fram två aspekter som
ska belysas i det följande, nämligen skador och rädslan för att bli fet. Båda är
relevanta att diskutera, också med tanke på konstruktionen av kön, då
flickorna och pojkarna i viss utsträckning resonerar på olika sätt om skador
och fett på kroppen. Först ett resonemang om skador.

Under min egen tid som aktiv och tränare har jag regelbundet stött på
skador som ett återkommande samtalsämne inom friidrotten. Att man utsätter
sig för risken att bli skadad i friidrott (totala eller partiella muskelrupturer, eller
vad som på friidrottsspråk brukar kallas bristningar och sträckningar, före-
kommer frekvent, liksom en mängd andra akuta skador) står utom allt tvivel.
Att skadorna existerar innebär emellertid i sig inte nödvändigtvis att man
ständigt måste tala om dem. Skadorna blir med detta tal inte bara en normal
del i verksamheten, utan också en del av friidrottarens självförståelse.

(Håkan) Vad är det bästa och vad är det sämsta med friidrotten?
(Robert) Mmmh, det var en svår fråga … Ja, det sämsta är väl skaderisken. Man kan ju
få bestående skador, men det får man ju räkna med, det kan man ju få när man går ut
genom dörren på morgonen.

Skadorna beskrivs av ungdomarna som en påtagligt närvarande ’risk’ som man
måste handskas med. De blir en integrerad del i friidrottens verksamhet.
Oönskade möjligen, men väntade, kanske till och med ett tecken på verklig
seriositet, för att knyta an till de intervjuades utsagor om temat seriositet i förra
kapitlet. Riktigt seriösa friidrottare ligger hela tiden på gränsen för sin kropps
förmåga. Att kliva över gränsen utgör i den bemärkelsen inget problem. Som
en del av verksamheten utgör skadorna också ett objekt för reflektioner och
åtgärder framför allt från tränaren, men också från personer med medicinsk
kvalificering (av såväl ’traditionell’ som ’alternativ’ art). Huvudpoängen är att
kroppen görs mottaglig för någon form av expertis, varvid specifik kunskap
måste tas i bruk för att undvika skador.

(Håkan) Vad tycker du om dig själv, din egen kropp?
(Kerstin) Jaa … jag … har kört alldeles för lite styrka och det är därför också mycket
jag har skadat mig. Jag har kört väldigt mycket teknik och så … styrkan har jag glömt
bort lite så där. Så nu får jag ju köra ganska mycket så, jag har kört mycket styrka,
särskilt på FIG:et och jag har … det verkar som jag … men jag har inte ont
någonstans längre, bara lite då i ryggen

I Kerstins fall utgörs expertisen av den kunnige tränaren på friidrottsgymnasiet
(FIG). I och med detta disciplineras också kroppen utifrån kunskap om
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’flickors kroppar’ och ’förebyggande styrketräning’. Kunskap som i första hand
är en expertkunskap och endast i andra hand en kunskap för den aktive.
Kerstin har t ex kört för mycket teknik och hon har glömt bort styrke-
träningen. Skadorna legitimerar i den bemärkelsen ett könsgränsöverskridande
beteende. Flickorna förmås att träna styrketräning, vilket vanligtvis betraktas
som en ’manlig’ aktivitet. Samtidigt med detta betonas emellertid gärna styrke-
träningens maskulina karaktär. ”[T]jejerna är väl mer för att köra häck-
smidighet och killarna är mer för att köra ren styrka. Killarna gillar nog att
köra mer styrka” (Eva). Flickor och pojkar frambringas som åtskilda och
homogena grupper, med en ’naturlig fallenhet’ för den ena eller den andra
aktiviteten (teknik eller styrka), genom de aktiviteter som konstrueras som
feminina eller maskulina. Sett på detta vis finns det alltså knappast några
aktiviteter som i sig ’passar’ flickor eller pojkar. Det är aktiviteterna som
frambringar könsmärkta kroppar, inte tvärtom, där den ena kroppen, den
manliga, konstrueras som naturligt maskulin, den andra, den kvinnliga, som
naturligt feminin.

Kerstin har, i citatet ovan, inte ont någonstans, bara då lite i ryggen. Av
utsagan att döma framstår det nästan som helt orimligt att inte dras med någon
krämpa alls. I och med att skadorna/smärtorna skrivs in i kroppsligheten,
kommer de också på olika sätt att utgöra potentiella aspekter i dessa unga
friidrottares självförståelse. Att ’vara skadad’ eller att ’ha ont’ utgör då en
integrerad del i personens självförståelse. Att vara skadad blir till ett förhåll-
ningssätt, till sig själv och friidrottsträningen, snarare än ett tillstånd som går
att identifiera eller behandla medicinskt. Att vara skadad utgör ett sätt att vara
någon och i vissa fall också ett alibi för uteblivna framgångar.87

Tjock eller muskulös? Smal eller vältränad?
Det andra temat som Maria lyfte fram var ’rädslan för att bli fet’ – eller att
’känna sig fet’. Att ’känna sig fet’ konstrueras, jämfört med skador som
könsspecifikt. Flickorna, som t.ex. Eva i början av kapitlet, ger i mycket högre
utsträckning än pojkarna uttryck för en oro över att bli feta och utvecklar även
ett mer sammansatt förhållningssätt till mat.

(Håkan) Vad tycker du om din egen kropp?
(Ellen) Den är jag inte så nöjd med.
(H) På vilket sätt?
(E) Så tänker väl alla, att man är för tjock och så där.
(H) Mmh, tycker du det med?
(E) Ja, det gör jag.
(H) Du sa, så tänker alla …
(E) Eller många tjejer …
(H) Ja, okej, tror du det är vanligare bland tjejer då?
(E) Ja.
(H) Tror du det förekommer bland killar?

                                                            
87 Om smärta, jfr. Johannisson 1997, i synnerhet kapitel 2. Kroppens teater: Smärta, ss. 63-
101. Johannisson refererar i sin tur, i samband med ett intressant resonemang om smärta
som ”ett fundamentalt kroppsligt vetande knutet till våra existentiella villkor” (s. 69), till
Illich 1975.
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(E) Ja.
(H) Tänker dom då på samma saker eller?
(E) Nej, dom tycker nog att dom är för smala, eller vill ha mer muskler och …

Ellens bild av flickor är att i stort sett alla är rädda för att bli tjocka. Detta bör
inte alltför lättvindigt avfärdas som en krass realitet, dvs. att flickor har lättare
för att ’lägga på hullet’ och att detta i sig utgör ett problem. Utsagan ’så tänker
väl alla (tjejer) att man är rädd för att bli tjock’ konstituerar ’flickkroppen’ som
en potentiellt tjock kropp. Den normaliserar flickors kroppar som potentiellt
tjocka. Detta innebär inte bara att man tänker sig att flickor som en homogen
och enhetlig grupp har lättare för att bli tjocka än pojkar, utan också att detta
inte är moraliskt önskvärt. Ellen pekar vidare på att pojkar också funderar över
sin kroppsliga apparition, fast då inte så mycket i termer av rädsla för att bli
tjocka, utan istället utifrån att inte bli tillräckligt muskulösa. Ida resonerar så
här:

(Håkan) Varför tror du att andra ungdomar i din ålder håller på med idrott?
(Ida) Ja, för att det är kul. Man ser saker på TV som att, ja, dom sysslar med ishockey,
dom ser upp till Tre Kronor och såna saker och blir såna. Det är som nån dröm man
har kanske, att bli nåt stort själv nån dag, plus att … Om man sitter och vräker i sig
bullar och kakor och tänker att; nej, nu går jag upp flera kilon. Jag måste börja idrotta
(fniss).
(H) Tror du att det har nån skillnad mellan pojkar och flickor eller skiftar det där
emellan också, att det kan vara både och både hos pojkar och flickor?
(I) Jag tror killar, dom är mer att dom … ja, ser upp till Tre Kronor eller nåt sånt,
medans tjejer är så att, ja, det är kul, kul att hålla på med nånting. Måste hålla sig i
form.
(H) Vad tror du det beror på?
(I) Njaa, tjejer har väl en tendens att bli … få lite mer fett på kroppen och såna saker
än killar och killar vill ju ha muskler … Det är utseendet, eller hur man blir när man
idrottar har ju också jättestor betydelse när man idrottar.

Ida återupprepar, på min enträgna uppmaning genom att hänvisa till flickor
och pojkar, ett mantra som vi minns från det förra kapitlet, nämligen att
pojkar sysslar med idrott för att de vill prestera, medan flickor vill ha kul eller
hålla sig i form. I Idas diskurs knyts ’kul’ till en feminin dimension mer än till
en maskulin, prestationsdimensionen, som fallet var bland pojkarna i det förra
kapitlet. Frågan om ’muskler på kroppen’ kan knytas till prestationsdimen-
sionen, medan ’rädslan för att bli tjock’ kan knytas till en utseendedimension.
Att få muskler respektive att bli tjock tillhör samtidigt de ’vakthundar’ som
könsmärker manliga och kvinnliga kroppar.

A/ Pojkar och muskler. Ida ger en bild av att flickor har en tendens till att få lite
mer fett på kroppen, vilket de inte vill, medan pojkar får muskler, vilket de vill.
Pojkars kroppar framställs som oproblematiska i förhållande till idrottande,
medan flickors kroppar framställs som problematiska. På så sätt sammanfaller
förhållandet mellan idrottsdiskursen och genusdiskursen när det gäller pojkar,
men går isär när det gäller flickor.
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(Håkan) Vad tycker du om din kropp?
(Markus) Den är okej (tyst).
(H) Du är nöjd?
(M) Det är väl … muskler och inte fett.

Idrottens krav på en muskulös ’prestationskropp’ sammanfaller med
genusstyrda krav på en muskulös ’estetisk kropp’ hos pojkar. Liksom Kent
gjorde nyss, konstruerar Markus sin kropp som ett objekt (den). Det är dock
ganska enkelt att sammanfatta konstruktionen av det ’manliga’ förhållnings-
sättet till kroppslighet och utseende: ’Pojkar’, uppfattad som en enhetlig och
homogen grupp, a) utvecklar lättare muskler, b) vill ha muskler och c) bygger
gärna upp sina muskler (tränar styrketräning). I samband med tävlingsidrott är
stora och starka muskler och kroppar naturligtvis önskvärt, och för manlig-
heten var mötet mellan idrott och genus oproblematiskt. Vi ska se vad som
händer med detta möte när det gäller kvinnlighet.

B/ Flickor och muskler.

(Håkan) Om man då tittar på utseende, och då menar jag inte bara huvudets eller
ansiktets utseende, utan hela kroppen. Hur upplever du pojkar och flickor där. Är det
… också stora likheter, eller är det större skillnader där?
(Ellen) Nej, det är klart att det är skillnader. Det är klart.
(H) Vad ser du tydligast?
(E) Jaa … (skratt) … nej, vad menar du?
(H) Ja …
(E) Tjejerna är inte så här kraftiga med stora muskler. Det är inget kvinnligt. Det är
klart, killarna är ju mer manliga.

Ellen säger inte bara att pojkarna är mer muskulösa än flickorna. Hon
identifierar också ’muskler’ som ett specifikt manligt inslag. För kvinnligheten
är förhållandet i det närmaste det omvända. Muskler hör inte samman med
kvinnlighet. Detta innebär inte att det är otänkbart att flickor får synliga
muskler, men väl att det inte uppfattas som kvinnligt. Tvärtom framställs det
ibland som direkt okvinnligt. Det problematiska mötet mellan idrott och
kvinnligt genus illustreras på ett talande sätt hos Peter.

(Håkan) Om du tänker dig pojkars och flickors kroppar, finns det några skillnader?
(Peter) Ja … tjejer har väl lite mer mot att kanske få lite väl synliga muskler på
kroppen, delvis … Dom kanske är för fixerade kanske. Men det är också en kvinnosak
att tänka så. Som en kille skulle ju inte gå och uttrycka: usch vad fult, jag har fått
muskler på kroppen, det tror jag. Även fast jag inte tycker det är passande riktigt.

Muskler är idrottsligt (och manligt) sett önskvärt, och flickor kan klandras för
att de inte vill ha muskler, men samtidigt är muskulösa flickor heller inte
’passande’. Flickorna kan klandras vare sig de är muskulösa eller ej.

C/ Rädslan för att bli tjock. Om det är helt tydligt att flickor inte bör få för stora
muskler, så får de heller inte bli ’för tjocka’.
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(Håkan) Vad tycker du om din egen kropp?
(Karin) Mmh … så där.
(H) Vad tycker du inte om då?
(K) Mina ben (skratt)
(H) Jaså. Vad är det då som är …?
(K) Nej, men jag tycker jag har så kraftiga ben … och sen så …
(H) Kraftiga i bemärkelsen muskulösa, eller …?
(K) Nja, jag vet inte (skratt). Jag tycker jag är kraftig hela jag, men det får man väl leva
med.

När de aktiva uttalar sig om sina kroppar är detta, som det framstår här, mer
ett uttryck för ett förhållningssätt till kroppen. Det handlar inte om någon
objektiv bedömning utifrån vad som allmänt skulle kunna uppfattas som
’normalt’. Att tycka att ’jag är kraftig’ hänvisar desto mer till en specifik attityd
som ungdomarna utvecklat i förhållande till sig själva. På så sätt spelar det
mindre roll hur man ser ut rent objektivt sett. Karin kan vara hur vältränad
som helst. Det finns ändå inga objektiva kriterier som ger sig tillkänna för
henne och som medför att hon kan vara nöjd med sin kropp. Det förhåll-
ningssätt man utvecklar till kroppen är knappast heller någon ’inre’ köns-
specifik egenskap, utan en effekt av de omständigheter som idrottandet (och
andra sociala sammanhang) utgör. I den bemärkelsen är idrotten inte per
definition bra (eller dålig) för att man tränar kroppen där. Av stor vikt är också
vilken typ av kropp som idrotten och idrottandet iscensätter. Då prestations-
utveckling inom tävlingsidrotten är obegränsad, dvs. att det inte finns något
normativt tak för prestationerna (’man kan alltid bli bättre’) ökar sannolikheten
för att deltagarna utvecklar ett ständigt missnöje med sin kropp.88 I förhållande
till genus är missnöjet för flickor tudelat. Den balansgång som måste hanteras
handlar om att varken bli för tjock/otränad eller för muskulös/vältränad.

(Håkan) Vad tycker du om din egen kropp, eller ditt eget utseende?
(Maria) Jag är faktiskt rätt nöjd med den, förutom precis här nere (pekar på magen och
sidan). Ibland kan jag bli jättefet alltså. Där har jag mina små … små … ja … obalans
på mig då. Annars så känner jag mig rätt nöjd. Jag är smal och inte tjock. Jag är
nånstans mitt emellan

Uttrycket ’ibland kan jag bli jättefet’ hänvisar mer till Marias förhållningssätt,
eller attityd, till sin kropp än till en objektiv kropp som plötsligt sväller upp för
att sedan åter sjunka ihop. Oftast känner sig Maria ’mitt emellan’. Känslan av
att vara ’mitt emellan’ verkar bli konsekvensen av mötet mellan två disparata
diskurser.

D/ ’Mittzonen’. I början av kapitlet citerades Eva, 19 år, som tyckte att hon var
’fast i en mittzon’ när det gällde hennes utseende och kroppskonstitution. Just
denna mittzon ter sig som ett konsekvent inslag i många flickors utsagor om
både sin prestationsförmåga och sitt utseende.

                                                            
88 Jfr. Johansson 1998.
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(Håkan) Är du nöjd med det kroppsliga annars?
(Kerstin) Jaa … jag är väl ganska, jag skulle gärna va längre, fast jag är ganska lång
ändå.
(H) Men ändå lite längre?
(K) Jaa, det känns som om friidrottare är långa. Eller dom som är bra är långa.

’Mittzonen’ framträder både i utseende- och i prestationshänseende. Ett
spänningsfält mellan över- och underambition tycks uppstå i mötet mellan
idrottsdiskursen och genusdiskursen när det gäller träningsintensitet. Vi lyssnar
först till Anette:

… ifall dom [pojkar] tränar med tjejer, då måste dom ju bräcka tjejerna (fniss). Nej,
men jag tror att dom har det lättare faktiskt. I alla fall det här med, ja, om det står
10x300 [meter; en intervallöpningsform] på programmet, så tror jag dom kör 10x300
för att dom kanske inte springer så snabbt, men dom kör 10x300, men tjejer säger, nej,
kan inte jag få köra sex stycken, redan innan vi har försökt.

’Pojkar’ och ’flickor’ förutsätts existera som enhetliga och homogena grupper
och det är först i relation till varandra som pojkar och flickor kan konstrueras
som prestationsinriktade och snabba, starka eller uthålliga och flickorna som
relationsinritade och inte så snabba, starka eller uthålliga. Pojkarna måste då
’bräcka tjejerna’ för att inte tappa huvudet. Å andra sidan kan de köra de enligt
träningsprogrammet stipulerade 10x300 metrarna för att de inte springer så
snabbt. Det är två delvis skilda sätt att se på pojkar. Å ena sidan ett tävlings-
inriktat och hierarkiskt förhållningssätt där pojkar under inga omständigheter
får låta sig besegras av flickor, å den andra ett lojt förhållningssätt till träning
(mesta vinning till minsta kostnad). I slutändan är ändå de tio trehundra-
metersloppen genomförda och det ’ser ut’ som om pojkarna har gjort vad de
också skulle göra. Flickorna, å sin sida, ber att få springa färre lopp redan
innan de har försökt. Varför skulle flickorna be om att få springa färre lopp?
För att de helt enkelt inte orkar springa lika många lopp? För att de är lata och
inte vill ta ut sig? För att de är överambitiösa och rädda för att gå ut för hårt
och inte orka på slutet? Frågan är öppen. Anette antyder det senare alternativet
genom att säga att pojkarna kanske inte springer så snabbt. Vad säger hennes
tränare?

Ibland så kan det va bra och ha killarna med också, framför allt om man kör lite
löpträning […] En kille, oftast, kanske är lite bättre och på så sätt kan man få lite
bättre kvalitet, för vissa tjejer ibland, dom tar inte ut sig ordentligt som dom skulle
behöva göra ibland, utan dom ligger då på kanske 70 procent [av den maximala
kapaciteten] när dom egentligen ska ligga på 85-procentig löpning eller nåt sånt där.
Men har man några killar som springer före, då är det lätt att dom hänger på där
också, då höjer man nivån lite grann va. (Tränare II)

I tränarens diskurs måste flickor springa tillsammans med pojkar för att ta ut
sig ordentligt. Om de får springa med pojkar höjs intensiteten. Resonemanget
är komplext. Möjligen är det så, om många flickor och pojkar skulle springa
samma sträcka, att pojkar statistiskt sett skulle springa fortare än flickor. Detta
säger emellertid i sig inget om varför pojkar eller flickor skulle ändra beteende
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eller förhållningssätt till träningen för att ’det andra könet’ skulle vara
frånvarande eller närvarande vid träningen. Det är först i samband med en
mycket specifik uppfattning om vad ’det andra könet’ är för något och vilken
relationen mellan könen (uppfattade som homogena grupper) är eller ska vara
som dessa beteende- eller förhållningssättsförändringar kommer till stånd. På
frågan ’vad tror du det beror på (att flickorna ber om reducerad intensitet/
volym redan i förväg)?’ svarar Anette:

Ingen aning. Jag, dom, tjejer kanske är lite mer så här … lite mer osäkra på vad dom
kan kanske. Dom är ju bra (fniss). Nej, men jag vet faktiskt inte. Jag har mest tränat
med tjejer, så jag kan inte jämföra så mycket. Vi har inte haft så många killar i våran
grupp och dom vi har haft dom har, dom har inte klarat nånting – dom måste ju
springa lika bra som vi gör.

’Dom är ju bra!’ utropar Anette, som om hon antingen vill övertyga eller
kommer på sig själv med hur hon resonerar. Trots att Anette endast har
begränsad erfarenhet av träning med pojkar, och trots att den erfarenhet hon
faktiskt har ofta handlat om att pojkar inte kunnat matcha flickorna, är det den
dominerande bilden av de ’duktiga’ pojkarna och de ’osäkra’ flickorna som
hon framförallt ger uttryck för i intervjun. I ungdomarnas utsagor är det
nästan som om det inte är riktigt rimligt, eller trovärdigt, att säga att flickor
visst kan springa fortare än pojkar utan att det är något märkligt med det.
Bilden av ’osäkra’ flickor och ’duktiga’ pojkar står i ett oupplösligt förhållande
till varandra. Den ena sidan bärs upp av den andra. Den reglerar förväntningar
och sätt att se på flickor och pojkar. Mittzonen kan ses som en effekt av
flickors möten med ständigt motstridiga diskurser.

E/ Osäkerhet: den irrationella kroppen. Anette talade om flickors osäkerhet. Hur
tar sig i så fall denna osäkerhet i uttryck? Och hur iscensätts den?
Flickkroppen konstrueras ofta som ’klen’. ”Dom är inte riktigt starka,
tjejerna,” som Johan uttryckte det och ett sådant uttalande kan hänvisa till
uppfattningar om fysisk såväl som mental svaghet. När jag frågade vad
ungdomarna tyckte om tävlingar, berättade flera av flickorna om nervositet i
samband med tävlings-situationen, ibland också i träningssituationen.89

… när jag var yngre, då … tyckte jag om och tävla, men jag var jättenervös när jag
började. Jag mådde jätte… Jag kunde må illa innan ett lopp och kände att jag skulle
kunna spy för att jag var så nervös. Speciellt om det var längre. Jag sprang 800 [meter]
och det var verkligen rätt hemskt, men ju mer erfarenhet man har fått så (mummel).
(Nathalie)

(Håkan) Vad tycker du om att tävla?
(Kerstin) Jaa … det är kul, när det går bra … men, jaa … Nu har jag vart skadad så
länge så blir det att man kan va rädd för tävlingar och sånt där, att man vet inte riktigt
hur man står sig och man vet inte hur det går. Man har nästan glömt bort
tävlingsrutinen … Jag är inte så, jag brukar inte va så nervös när jag ska tävla, då jag

                                                            
89 Detta avsnitt kan med fördel relateras till avsnittet om ’Envisa pojkar och lata flickor’ i
kapitel 8.
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blir nervös, det är när jag ska springa längre sträckor än hundra meter, men det har jag
ändå vant mig vid, så då är jag inte så nervös längre.
(H) Vad är det du blir nervös för speciellt när det blir längre?
(K) Det är tröttheten, att det gör liksom ont att springa, eller att man blir så trött …
Jag blir rädd för att ta ut mig tror jag. Fast jag vet att det inte är så farligt, men … det
har blivit bättre.

Att bli nervös inför en tävling är inget ovanligt. Men hos Kerstin verkar inte
osäkerheten om utgången i tävlingen mellan henne(s kropp) och andra(s
kroppar) vara det primära (tävlingens rangordnande logik), utan osäkerheten
om hennes förhållande till sig själv/sin ’egen’ kropp (tävlingens diskvalifi-
cerande logik). Kerstins nervositet riktas ’inåt’, mot sig själv/den egna kroppen
– och inte mot motståndarnas kroppar eller annat i ’yttervärlden’ (regn, blåst,
dåliga löparbanor eller liknande). ’Det inre’ och förhållandet till ’mig själv’
problematiseras, inte ’det yttre’ och förhållandet mellan ’mig’ och ’min
omvärld’. Det är då inte ett givet inre, eller en given kropp, som problemati-
seras, utan ett problematiskt inre och en problematisk kropp som iscensätts.
Denna iscensättning konstitueras av idrottsverksamheten och de diskurser
som är inskrivna i denna. Idrottstävlingen är en specifik sådan händelse, men
även träningspassen kan utgöra en källa till osäkerhet och oro.

(Annette) … förut så älskade jag tävlingar, det tyckte jag var det roligaste. Jag förstod
inte varför man skulle träna. Jag tyckte man bara skulle tävla. Fast jag … jag tycker det
är kul och tävla när det går bra, men jag blir så fruktansvärt nervös. Jag … jag måste
va jättesäker på att jag ska göra en bra tid, sen … Jag känner mig nästan så där, jag får
nästan ångest innan jag ska starta. Jag tycker det är hemskt, men sen efteråt är det
jätteskönt och jättekul, men det är just det där innan. Det tycker jag är jättejobbigt
faktiskt. Jag vet inte varför det har blivit så, jag blir så nervös. Jättenervös.
(Håkan) Och du vet inte riktigt vad det beror på?
(A) Jaa, jag är väl rädd för att jag inte ska orka hela runt [hon springer 400 meter häck:
ett varv runt arenan] och det är en massa grejer som jag håller på och tänker en massa
konstigt.

(Håkan) Hur får ni reda på vad ni ska göra [på träningspassen] från gång till gång?
(Ida) Ja, vi kommer dit och så frågar vi: vad ska vi göra idag? Och så säger han
[tränaren]: börja med och värma upp si och så många varv och stretcha och sen gör ni
lite löpskolning. Sen säger han: ja, ni och ni går och tar på er spikskor, ni går ner till
längdhoppsgropen, så får man liksom inte veta vad man ska göra hela träningen, utan
man får se vad som kommer. Så när man frågar kanske man får veta: ja, ni ska springa,
säger han bara … och då kan man göra allt mellan och springa en massa 60-
meterslopp till att köra sån här riktigt jobbig träning som två- eller trehundringar. Så
man får veta vad man ska träna när man kommer dit.
(H) Vad tycker du om det?
(I) Det är nog bra, för när man får kanske ett par dar innan: på söndag, då … då ska ni
få svettas, då blir det trehundringar, då skulle man vara nervös i flera dar sen. Så det är
kanske lika bra att man får veta när man kommer dit. Annars kanske man börjar känna
efter: har jag inte lite ont i halsen och såna saker, när man vet att man ska göra något
jobbigt på träningen, så … himla lätt och backa ur.

I Idas diskurs framställs ’den aktive’ som objekt och ’tränaren’ som subjekt.
Den aktive synes påfallande passiv i förhållande till den ’verkligt aktive’ –
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tränaren. Samtidigt är detta, att inte veta i förväg vad som ska ske på träningen,
en uttrycklig önskan från Idas sida. Ida framställer sin okunskap som avsiktligt
självpåtagen (subjekt). Det som å ena sidan utgör en ’osäker flicka’, utgör å
andra sidan ett funktionellt förhållningssätt efter de diskursiva premisser som
står till buds. Hur som helst är konstruktionen av ’den osäkra flickan’ och ’den
kompetente tränaren’ också knutna till varandra. Bilden av ’den osäkra flickan’
skapas i mötet mellan ’den kompetente (och förstående) tränaren’ och ’den
oerfarna flickan’. Terminologin kanske för tankarna till helt andra samman-
hang, nämligen erotikens och de sexuella relationernas värld. Jag vill på inget
sätt antyda att relationen mellan den här tränaren och den aktiva flickan är av
sexuell art, däremot att konstruktionen av relationen mellan (manlig, erfaren,
aktiv/erövrande) tränare och (kvinnlig, oerfaren, passiv/mottagande) flicka
faktiskt liknar en specifik konstruktion av sexuella relationer mellan män och
kvinnor.

Även om flickors kroppar på ett allmänt plan ofta iscensätts som
opålitliga och oförutsägbara, uppfattas flickorna också ofta som väldigt
koordinativa, tekniska, smidiga eller rörliga. Detta kanske kan förstås som
feminint och estetiskt (erotiskt?) tilltalande, men också, vilket mer sällan är
fallet, som att de har en stor prestationsorelaterad fördel i förhållande till
pojkar när det gäller just nämnda kvalitéer. Det sägs istället att flickor är väldigt
noga med att det ’ser vackert ut’. Såväl yta (kroppar och tävlingsdräkter) som
rörelser (utförande) står i fokus, men blicken är snarare, verkar det som, inställd
på utseende än på prestation – en ’manlig’ blick. Flickor kan då beskrivas som
’prinsessor’. Trots att ”tjejer genomgående är mer koordinativa än vad killar
är” (tränare III), beskrivs flickor som mer rädda för att göra vissa rörelser,
svåra rörelser eller sådana som de är ovana vid. Eller som en annan tränare (II)
säger: ”En kille går alltid in med 100 procent oavsett om det är en ny eller van
rörelse, medan tjejer är lite mer försiktiga i början.”

Å ena sidan är flickorna ’mer koordinativa’, å den andra ’mer försiktiga’.
Att flickorna är ’lite mer försiktiga i början’ hänförs gärna till ”kvinnans natur”
(tränare II), dvs. att kvinnligheten skulle vara försiktig eller blyg till naturen
och därtill inte vilja ”göra bort sig inför gruppen eller för tränaren”. Tränare II
berättar en historia om hur en flicka upplever sig som ’klumpig’ vid teknik-
träning och vilka långtgående konsekvenser kommentarer av negativ karaktär
från några andra aktiva fick.

Sen dess så har det varit fruktansvärda problem alltså, för då har hon den här bilden
fortfarande bak i huvudet alltså. Det ser fult och klumpigt ut när hon springer häck va.
Även fast det går snabbt va … Om hon väl gör det på det sätt hon kan göra det, men
hon har svårt att ta det och det är många år sen det var nu alltså.

Det talas i idrottskretsar ofta om flickors sämre självförtroende.90 Vad handlar
detta ’sämre självförtroende’ om? Hur kan vi se på det? Är det inte så att det
som betecknas som ’flickors osäkerhet’ och ’sämre självförtroende’ lika gärna
                                                            
90 Tebelius 1999, Självtillit eller prestationsångest? Idrottande och tonårsflickors identitet, i
Svensk Idrottsforskning Nr. 4: ”Tidigare studier har visat […] att många tonårsflickor har en
oklar känsla inför sin egen kropp” (s. 9).
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kan vara ett uttryck för seriositet och noggrannhet när flickor lär sig och tränar
grenarna i friidrotten? Är det helt enkelt inte så att det är bilden av
’prinsessorna’, vilka vinnlägger sig om sitt ’yttre’ – och problematiserar sitt
’inre’ – som fullständigt skymmer bilden av de välkoordinerade och tekniskt
kunniga, noggranna och seriösa flickorna från att framträda fullt ut?
’Osäkerheten’ är då effekten av en förhandsinställning till flickor som mer
’utseendeorienterade’ och pojkar som mer ’prestationsorienterade’. På så sätt
kommer flickors beteende, oavsett vad de gör, att betraktas som osäkert och
utseendeorienterat  och förknippat med den egna personligheten, och
pojkarnas som prestationsorienterat och förknippat med en specifik uppgift
(ett instrumentellt förhållningssätt).

F/ Säkerhet: den rationella kroppen. Om ’den kvinnliga kroppen’ konstrueras som
en svårbemästrad kropp och den kvinnliga identiteten som en osäker och
komplex identitet, så konstrueras ’den manliga kroppen’ som ett lydigt
instrument (objekt) till det manliga subjektet. Pojkarna sägs, i motsats till
flickorna, vara mer ’okoordinativa’, ibland till och med som ’flodhästar’.
Denna syn på pojkar problematiseras emellertid endast i mycket liten utsträck-
ning. Förhållningssättet till nya övningar och rörelser, liksom till den egna
kroppen (och beteendet) konstrueras som funktionellt och instrumentellt till
karaktären. Därav sägs flickor och pojkar också reagera olika på instruktioner
från tränaren. Flickorna skyller ofta på sig själva (problematisering av det
’inre’) och genomför endast motvilligt vissa övningar, medan pojkarna hellre
skyller misslyckanden på tränaren eller andra yttre förhållanden (problemati-
sering av det ’yttre’). Jag ska göra några jämförelser mellan flickornas och
pojkarnas resonemang. Först flickorna:

(Anette) … jag tror att, om en tränare säger till en kille: nu får du gå ner fyra kilo, då
gör killen det. Han tycker liksom inte det är så svårt, men för tjejerna är det mycket
svårare att gå ner fyra kilo i vikt. Det är mycket, det är jättesvårt.
(Håkan) Vad beror det på?
(A) Jag vet inte heller, men … jag tror att om nån säger till en tjej att, att dom ska gå
ner i vikt, då tar dom det mycket mer personligt … att … jaha … för att det kanske
inte … det syns kanske inte dom där fyra kilona, men ändå så … så är det bra om man
skulle gå ner då … Men annars så … jag vet inte (fniss) … det är svårt.

(Håkan) Skulle du vilja förändra din kropp åt något håll?
(Anja) Ja, skulle vilja och vilja. Jag kan inte säga att min kropp är perfekt, men … det
är klart, det finns alltid nåt man kan ändra på, så, men, det är inte direkt nåt som jag
tänker på.
(H) Nej, det är inte så att du har nån idé om att nu ska jag …?
(A) Kan väl tänka att jag ska träna mer och äta nyttigare och så där, men det är liksom
inte så att jag direkt gör nånting åt det.

Flickorna har svårt för att gå ner i vikt, sägs det, och även om de skulle vilja, så
är det inte så att man direkt gör något åt det. Så pojkarna:

(Håkan) Har du nån speciell idé om man skulle träna en viss muskelgrupp stark eller
nåt sånt där?
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(Robert) Naaeej … skulle jag ha det, skulle jag bara göra det, liksom … nu försöker
jag käka rätt också.
(H) Vad är det du tänker på då?
(R ) Mer fibrer … och sånt till frukost liksom. Då är det fibermackor. Inte käka så
mycket flingor och skit. Och så drar jag ner lite på godis också.

Medan förhållandet till mat och vikt konstrueras som komplicerat i flickornas
diskurs (god mat lockar förföriskt och är svår att stå emot), så är förhållandet
enkelt och funktionellt i pojkarnas diskurs. Medan flickorna ofta berättar hur
svårt det är att motstå god mat, att undvika att gå upp i vikt, att vilja bli
starkare, men inte få större muskler, berättar pojkarna, likt Robert här ovan, att
skulle de få för sig att vilja något så skulle de bara göra det. Detta gäller såväl
kroppen som yta som kroppen som maskin:

(David) Killar är väl mer … eller, tjejer har mer rytm och dom är viga. Dom har lättare
för själva tekniska bitarna, tror jag. Väldigt många killar som … ja, väldigt dålig
koordination.
(Håkan) Och det tycker du är rätt generellt då?
(D) Ja, det är fler killar som har väldigt dålig koordination än vad tjejerna har. Dom
flesta har dålig koordination.
(H) Vet du vad det beror på?
(D) Nej … Nej, det vet jag inte … Men jag har väldigt dålig koordination … Det har
blivit mycket bättre dom senaste åren … men jag har mycket kvar och jobba på
tekniska bitar.

David pekar på hur flickorna är motoriskt bättre än pojkarna. Detta är i och
för sig inget märkvärdigt för honom, snarare ett välbekant faktum. Utifrån ett
prestationsorienterat perspektiv har flickorna med andra ord stora fördelar, för
dem som vill se det. David utvecklar ett ganska instrumentellt förhållningssätt
till de tekniska svårigheter som han tycker sig ha så till vida att de går att
förbättra genom träning, de förbättras genom att man ’jobbar på dem’. Där
flickornas kroppar utgör ett vanligt tema för problematisering, såväl vad gäller
’den estetiska kroppen’ som ’den presterande kroppen’, talas det lite om
pojkars kroppar, vilka istället uppfattas som självklara, okomplicerade och
lätthanterade. Johan berättar:

(Håkan) Vad finner du med 400?
(Johan) Jag tyckte … att det är en kul gren och så måste man va väldigt stark när man
får mjölksyra i benen.

Johan konstruerar en ’pålitlig kropp’ och ett okomplicerat och tillitsfullt
förhållningssätt till ’trötthet’. Ett sådant förhållningssätt är förvisso inte alls
otillgängligt för flickor. Eva, som vi ovan hörde uttrycka sitt missnöje med sin
kropps utseende, vänder helt om när det gäller hennes prestationsförmåga:

(Håkan) Om man ser din prestationsförmåga, är du nöjd med hur du svarar för
träning och …
(Eva) Ja, det är otroligt … jag har jättelätt för både och lägga på mig muskler och lägga
på mig snabbhet och lägga på mig teknik, så det har jag ingenting … det tycker jag är
bra.
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Det ter sig lättare eller mer rimligt att uttrycka sig ’gränsöverskridande’ när det
gäller ’den presterande kroppen’ än när det gäller ’den estetiska kroppen’.

G/ Den rationella anorektikern. Det fanns inget som talade för att någon av de
flickor som intervjuades var anorektiska, men det ambivalenta förhållnings-
sättet till mat och ett mer allmänt prat om anorexia förekom.

(Håkan) Vad tycker du om din egen kropp?
(Anette) Tjaa … det … det varierar rätt mycket … Jag vet inte riktigt, jag … ibland
kan man tycka så där att eller att man … ja, man har vissa komplex som man skulle
gärna vilja bli av med eller så.
(H) Som till exempel?
(A) Eeh … ja, men, jag skulle vilja vara smal om magen till exempel (skratt). Nej, men
vi pratade om det … dom säger att tre kilo, så kommer du och springa snabbare. Fast
såna saker tänker man ju på ändå, även om man pratar mycket om anorexia och grejer,
men ändå så … det är inte så att man känner att man håller på och få anorexia, men
det är ändå så att jag börjar tänka på … mer vad jag äter och såna saker, för att …
man känner att man kanske skull gå ner fyra kilo (mycket tyst), några säger att man
kanske blir bättre då.
(H) Tror du man blir det?
(A) Ja, om man håller sig till dom där fyra kilona, då tror jag det, men om man
fortsätter och blir magrare då tror jag inte det. Det är väl nån sån där slags balansgång,
antar jag. Det är så svårt när man tycker mycket om kakor och så (fniss).

Idéer om viktreduceringens positiva effekter på prestationsförmågan
sammanfaller med – och förstärker säkert – rädslan för att bli tjock, men det
kan tyckas märkligt att man diskuterar viktminskning helt utan referenser, helt
utan hänsyn t.ex. till rådande vikt och längd. Anette är intresserad av att gå ner
i vikt, men ger samtidigt uttryck för en oro för att det är svårt när man tycker
mycket om kakor. Även om Anette som sagt inte kan betraktas som
anorektisk, påminner hennes resonemang ändå om ett påpekande om
anorektiska flickor av Bordo:

Far from losing her appetite, the typical anorexic is haunted by her appetite […] and is
in constant dread of being overwhelmed by it.91

Dels iscensätts i Anettes diskurs en ’estetisk kropp’ som vill undvika att bli fet
(en ’kvinnlig’ kropp), dels en ’presterande kropp’ som vill gå ner i vikt för att
kunna springa fortare (en könsneutral/’manlig’ kropp). I förhållande till denna
bild iscensätts en flicka som ’har komplex’ och som tycker det är svårt att gå
ner i vikt eftersom hon tycker om kakor. Jämfört med citatet från Robert
tidigare är skillnaden i resonemanget slående. Även bland tränarna (speciellt
bland flickors tränare) talas det om ’hotet från anorexian’ som en påtaglig
verklighet.

                                                            
91 Bordo 1992, Anorexia Nervosa: Psychopathology as the crystallization of culture, i
Crowley & Himmelweit (red), Knowing Women. Feminism and Knowledge (The Open University
Press), s. 95.
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… vad jag undviker så försöker jag ju, under hela den här tiden så har jag inte gått in
till nån tjej och sagt att du måste gå ner i vikt. Eftersom det ändå är på tapeten lite
grann det här med anorexia och det här …utan då får man försöka lösa det […] på
annat sätt, genom att kanske … man får göra lite annan träning för dem och det här
som gör att det blir lite mer förbränning i träningen. Man får lura dom helt enkelt.
(Tränare II)

’Hotet’ från anorexian uppmärksammas, men istället för att säga ’okej flickors
kroppar förändras (det gör pojkars också)’, fastställs det att dessa förändringar
utgör anomalier i förhållande till den kropp som tävlingsidrotten ’kräver’.
’Kraven’ är då inte naturgivna. Idrotterna och idrottsgrenarna har skapats av
människor och även om avsikten möjligen inte uttryckligen har varit att
konstruera åtskillnad, klassificering och diskvalificering, så har effekterna blivit
dessa. Att tränaren måste ’lura’ flickorna kan te sig klandervärt, men det är
utifrån idrottens logik (den presterande kroppens primat, respektive tränarens
primat) en tämligen följdriktig strategi, såväl för tränare som för aktiva.

Om kvinnlighet konstrueras som kropp, känsla och beroende och
manlighet som ande, förnuft och aktivitet, kan sjukdomen anorexia nevrosa
betraktas som en logisk, men alltjämt oönskad, effekt av en strävan efter att
personligen ’ta kontrollen’ över sin ’bångstyriga’ kropp och inte överlämna den
i någon annans ansvar. En strävan som kan te sig dömd att misslyckas utifrån
de premisser som konstituerar ’sjukdomen’. Susan Bordo skriver, i en
spännande artikel om anorexia som ett historiskt betingat kulturfenomen, att
”Thinness represents a triumph of the will over the body.”92 På samma tema
fortsätter Paula Caplan:

Att bli extremt mager är inte bara ett sätt att vara traditionellt kvinnlig utan också
paradoxalt nog att undvika utmaningen att bli kvinnlig genom att skaffa sig en kropp
som liknar en pojkes i prepuberteten och, i vissa fall, få menstruationen att bli
försenad eller upphöra.93

Ätstörningar blir med det här perspektivet inget som kan förklaras av
anorektikerns psyke eller livshistoria (svårigheter i barndomen), även om vi
säkert skulle kunna hitta sådana samband om vi letade, och inte heller helt
simpelt av det som brukar kallas ’kroppsideal’. Som fenomen betraktat är
ätstörningar i idrottssammanhang effekterna av en kvinnlighet som
konstrueras dels som en  kroppslig otillräcklighet (lätt för att lägga på sig vikt,
inte får ha för mycket muskler mm), dels som ett beroende psyke. Uttryck som
’att ta kontrollen över kroppen’ kanske lätt uppfattas som ett imperativ, men
det fungerar också som ett sätt att skilja ut ’kroppen’ från ’mig själv’. Att ’ta
kroppen i besittning’ är alltså inte helt simpel en adekvat uppmaning i
förhållande till en a priorisk tudelning, utan fungerar själv på sätt och vis
åtskiljande. Alla former av integrering utgör i samma rörelse ett särskiljande.

Skador, muskler, rädslan för att bli tjock, ja till och med anorexia nevrosa
utgör olika sätt att iscensätta kroppslighet. Vad vi ska betrakta som ’den goda

                                                            
92 Ibid., s. 96.
93 Caplan 1987, Myten om kvinnors masochism (Stockholm: Wahlström & Widstrand), s. 119.
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kroppen’ är en annan fråga. Talet om kroppen inrymmer en genusproblematik
och denna är, som jag ser det, nedbäddad i det komplexa förhållandet mellan
’den presterande kroppen’ och ’den vackra kroppen’.

Den presterande kroppen och den vackra kroppen: maskin, yta och
heterosexualitet

Presterande och vackra kroppar
Vid flera tillfällen har ’den presterande kroppen’ nämnts. Denna kropp kan
också illustreras med maskinmetaforen, där kroppen ofta liknas vid en
förbränningsmotor. En annan kropp är ’den vackra kroppen’, kroppen som
åskådningsobjekt. Den första kroppen definieras i huvudsak utifrån vad den
kan (och inte kan), den andra utifrån hur den ser ut. Den första kroppen är en
kropp som definieras i rörelse, den andra utgör en yta.

(Håkan) Varför tror du ungdomar i din ålder håller på just med idrott?
(Maria) Tjejer är nog för att dom, det finns många tjejer som liksom, som vill idrotta
för att dom ska bli snygga och liksom hålla sin kropp igång och så där. Så finns det ju
dom som har talang och känner för idrott för att det är kul och kompisar då. […]
Killar, dom har väl, dom vill ju också ha snyggare kroppar och så där, men så tror jag
också att dom har lite mer så där … dom vill hävda sig, att dom är jättebra på allting
ungefär. Så det är väl lite mer tävlingsinstinkten.

Citatet visar att bilden av kroppen, om den relateras till genus, inte är helt
enhetlig och ogenomtränglig. Det finns en prestationsdimension och en
estetisk dimension både när det gäller manlighet och kvinnlighet. Pojkarna vill
’hävda sig’ samtidigt som de vill ’ha snyggare kroppar’ och flickorna vill ’bli
snygga’ samtidigt som de vill ’hålla sin kropp igång’. I talet om kroppen finns
det ofta en stark underton om en estetisering av kroppen, även om talet rör sig
kring prestationer. Framgår gör också ’den heterosexuella kroppens’ åtråvärd-
het. Speciellt tydlig är detta bland pojkar.

… kvinnokroppar är vackra, mäns kroppar är inte fullt lika snygga kanske. Du kan
kanske förstå att jag tycker så. (Kent, 19 år)

(Pierre) … pojkar är väl lite mera muskulösa och flickor får en allmänt mycket vacker
kropp oftast …
(Håkan) Vad är vacker, tycker du?
(P) Vad är vacker? Jaa du … ja … fina ben och ja, vacker kropp. Det är en svår fråga
och förklara. En kropp är bara vacker.
(H) Okej.
(P) Det kan vara olika. Ja, jättestora tuttar det är inte det som räknas, dom kan vara
både stora och små, det spelar ingen roll, det är hur kroppen är sammansatt kan man
säga.

Det är lätt att tro att pojkar bara pratar om flickors kroppar och inte om sina
egna. Att pojkarna talar om flickors kroppar, men inte flickor lika mycket om
pojkars, måste också sättas i relation till intervjupersonernas syn på
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intervjuaren. Skulle t.ex. flickorna tala mer om pojkars kroppar med en
kvinnlig intervjuare? I det följande intresserar jag mig mest för vad som sägs
om pojkkroppen av pojkarna ’själva’, flickorna och tränarna.

(Tränare III) Både killar och tjejer är befängda av sitt utseende i den här åldern, det
ska du veta. Alltså, jag menar, [pojke], han missade, han gick inte till träningen i
måndags för han skulle klippa sig och färga håret, därför att vi ska på träningsläger på
fredag. Alltså, det hade fan i mig inte hänt i min träningsgrupp för 15 år sen va. Det
hade inte existerat. Eh … han är inte ensam va … Det tror jag, på den biten så är
killarna lika mycket befängda som tjejerna. […]
(Håkan) Pratas det om kroppar?
(T) Ja, mer som [otydligt], ingen seriös diskussion inte. Men det är liksom, den ene
aktive kan säga till den andre: fan vad du är muskelkåt idag.

Enligt tränare III talas det om kroppar också bland pojkar, inte bara i
prestationshänseende utan även i utseendehänseende. ’Muskelkåt’ ”handlar
väldigt mycket om tvättbrädesmagar och den där stilen (tränare I).” De
muskler på magen som bildar ett rutsystem är den muskelgrupp som utan
jämförelse tillmäts störst betydelse när det gäller manlighet. Dessa muskler
pratas det om såväl bland pojkar …

(Håkan) Pratar ni om det nån gång i gruppen?
(Karin) Eeeh … om utseende?
(H) Mh.
(K) Nej, det gör vi inte så mycket … Eller det händer väl typ, vi är ju tjejer så att, det
gör man väl, men …
(H) Tror du inte pojkar pratar om det också?
(K) Jo, det gör dom väl också (skratt) … Dom kanske gör det mer, pratar om sina
magar.
(H) Magar? Vad tänker du på då?
(K) Nej, jag tänker på min pojkvän. Nej, men han är alltså typ helt galen i sina
[mag]rutor.

… som bland flickor:

(Håkan) Har du fått beröm för din kropp nån gång?
(Peter) Jo, det har jag nån gång.
(H) Från vilka då till exempel?
(P) Andra kompisar, typ.
(H) Vad är det då dom säger?
(P) Inte vet jag … Igår snackade vi om rutorna och så vidare (tyst).
(H) Rutor på magen?
(P) Ja, precis.

Det verkar nästan som om Karin generas, eller möjligen förvånas, av sitt eget
konstaterande, nämligen att pojkar också riktar ett uttalat intresse för och
pratar om sina kroppar. Vad kan då dessa ’tvättbrädesmagar’ tänkas handla
om?

(Håkan) Vad tycker du om din egen kropp, eller vad tycker du … ja?
(Johan) Ja, den är väl … den är väl okej (fniss).
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(H) Inget … är det nåt som du funderar på?
(J) Nej.
(H) Även prestationsmässigt?
(J) Hur menar du då?
(H) Ja, tycker du att, skulle du vilja ha mer av nånting?
(J) Ja … kanske, jag skulle va lite mer muskler på överkroppen eller så. Så det försöker
jag träna lite då (mummel).
(H) Och varför vill du va det?
(J) Då ser man bättre ut.
(H) Är det viktigt?
(J) Nja, det är väl ganska kul om man är på stranden och så där … det är en fördel om
man ska ragga tjejer.

Även om frågan om muskler till Johan ställs ur ett prestationsperspektiv,
utvecklar han ett svar där kroppen framträder som en yta för flickors blickar.
’Stranden’ och ’fin kropp’ är en kombination som dyker upp fler gånger.

(Håkan) Får du ibland beröm för din kropp?
(Robert) Ja, om man går på stranden så, ha, ha, ha!
(H) Hur känns det?
(R ) Jo, det känns … känns ju värmande.
(H) Vad är det dom säger då?
(R ) Ja … för det mesta är det väl: vad fin kropp, brun och såna där grejer (mumlar).
Men … ja, det är ett plus när man ska skaffa tjejer eller nånting. Då är det ett plus och
ha fin kropp.
(H) Vad är det man räknar som en fin kropp då?
(R ) Fin kroppsbyggnad, eh … snygga muskler. Det är musklerna alltså, inte för
mycket och inte heller för lite, utan lite mitt emellan där … Men det är bara … det är
bara och ta åt sig. Ta det som en komplimang.

Pojkarna berättar om hur ’tvättbrädesmagarna’ utgör en källa till positiva
omdömen bland kamrater av samma kön. Å andra sidan talar flickorna, som
hos Karin ovan, om magarna som en för pojkarna ’intern’ angelägenhet som i
deras språkbruk för flickorna t. o. m. kan verka lite löjeväckande. Tvättbrädes-
magen förknippas bland pojkarna inte bara med maskulinitet (heterosexuellt
begär), utan också med moralisk styrka och viljekontroll i största allmänhet.
Att ha en tvättbrädesmage innebär alltså inte bara att man är ett begärligt
åskådningsobjekt utan tvättbrädesmagen är också en signal för att man har
kontroll över sig själv och sitt liv (subjekt). Att magmusklerna syns blir då ett
mått på förmågan att kontrollera sitt begär till kakor, godsaker och fet mat, ja
att kontrollera sina begär över huvud taget.

Träna lika eller träna olika – ett eller två kön?
En annan fråga som ställdes till de unga friidrottarna gällde om de trodde att
flickor och pojkar kan träna likadant och hur de faktiskt tränar. De flesta utgår
i sina resonemang från att träningen nog kan vara densamma för flickor och
pojkar – och de verkar också i verkligheten träna ungefär likadant. För några,
både flickor och pojkar, ter sig detta lite märkligt. Flickorna ska då träna
mindre eftersom de sägs var svagare och ge upp för lätt. De är ’klenare’ och
måste ha lättare träningsprogram. Flickor är mer ’försiktiga’ och ’klarar inte av
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lika mycket’. Kanske är övningarna desamma för både flickor och pojkar, men
de måste ’anpassas’ för flickor (’pojkar’ är norm). Någon menar att träningen
kan vara densamma för flickor och pojkar upp till en viss ålder, men att den
sedan måste differentieras. Pojkar sägs då ’klara av mycket mer’. De kan ha
tyngre vikter, större löpvolym och högre intensitet i löpningen. Pojkarna ’orkar
mer’, kan ’tåla’ mer och kan dessutom ’ta i’ mer. Flickor beskrivs
genomgående som mindre, mulligare, kurvigare och mindre muskulösa. De ser
inte så ’atletiska’ ut.94

(Håkan) Tror du att flickor och pojkar kan träna likadant?
(Kent) Eeeh, ja, likadant, dom … ja, tjejer är ju klenare så dom kan ju inte träna lika
mycket, kanske och samma hårdhet … Ja, jag vet inte.
(H) Men om man säger övningar då? Gör ni samma … samma grejer?
(K) Ja, det gör vi. Jo, men det tror jag … men i och för sig, det borde egentligen inte
funka för dom är byggda lite annorlunda och så. Nja, det är ju så vi tränar i alla fall, vi
kör ju alla samma.

I Kents diskurs borde flickor och pojkar inte träna likadant – men det gör de.
Hur ska vi förstå detta? För att spinna vidare på temat ’den presterande
kroppen’ och ’den vackra kroppen’, är den presterande kroppen en
endimensionell kropp, där den manliga kroppen utgör normen och där
könsskillnaden är av kvantitativ art. Flickor kan göra samma saker som pojkar
på träningen, fast med lägre intensitet, mindre volym och lättare vikter. Det
föreligger så att säga ingen artskillnad mellan flickor och pojkar som föranleder
någon mer genomgripande differentiering av träningen efter kön. ’Den vackra
kroppen’ är däremot en tvådimensionell kropp, där könsskillnaden utgör en
kvalitativ gräns som varken bör eller kan överskridas. Här är artskillnaden desto
mera påtagligt.

(Håkan) Om man tar den andra biten då, som man kan säga vad man klarar av, alltså
prestationsbiten, ser du tydliga skillnader där också, eller är det annorlunda där?
(Natalie) Jo, för det mesta så är det ju väldigt tydliga skillnader. Men sen finns det ju
även vissa … om man tar uthållighet och konditionspass och sånt där, då har killarna
börjat kunna springa snabbare än tjejerna, men det finns även killar som inte orkar
springa så snabbt som tjejer, som kanske vissa tjejer kan springa snabbare än, men
dom är alltid starkare och så där. Och … man kanske behöver olika övningar för,
vissa kanske, tjejer kanske är svagare på nåt ställe där dom behöver bygga upp och så
om vi tränar lika, så kanske det kan, det vet jag inte exakt, men jag kan tänka mig att
det är så. Som man kanske inte tänker på som tränare.
(H) Hur gör ni, kör ni samma?
(N) Vi kör väldigt lika, det gör vi. Det är mer att man kanske, det är inte så att vi tjejer
kör speciell träning för att vi, eller men vi kanske inte kör lika mycket ibland om vi har
… då kanske vi gör lite färre armhävningar eller vad vi håller på med, så kanske vi har
det ibland. Men inte, men oftast så kör vi lika mycket.

Om ’den estetiska kroppen’ ställer upp gränser mellan könen som är förbjudna
att överträda (artskillnad), är gränserna mellan könen i förhållande till ’den

                                                            
94 Liknande resonemang har anförts i samband med diskussionen om könssegregerad eller
könsintegrerad undervisning i skolans ämne Idrott och hälsa.
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presterande kroppen’ mer flytande (gradskillnad). Vilket hot skulle en hård och
muskulös flicka, kanske med tvättbrädesmage, utgöra för den dominerande
könsordningen inom (fri)idrotten? Om detta kan de klädesplagg som används
vid friidrottstävlingar säga en del.

Tävlingsdräkter
Kortbyxor, eller shorts, och ett ärmlöst linne är den traditionella tävlings-
dräkten i friidrott. Sedan ett par decennier har även andra tävlingsdräkter
börjat dyka upp, dräkter som till en början påminde om skridskoåkarens tighta
heldräkt, men som efterhand alltmer, i synnerhet när det gäller flickor, har
börjat likna en baddräkt eller en bikini. Idag används heldräkter flitigt av både
män och kvinnor, medan den baddräktsliknande utstyrseln endast används av
kvinnor. Allmänt uttryckt framhävs den atletiska kroppen väsentligen mer
genom de nya dräkterna. Vad som avgör vilken tävlingsdräkt man klär sig i kan
variera.

(Håkan) Vad har du för tävlingsdräkt?
(David) Eh … heldräkt har jag köpt nu till i år då. Annars har jag använt tights då,
korta tights och linne. Det har jag gjort.
(H) Vad fick dig att köpa heldräkt nu?
(D) (fniss) Jag vet inte. Jag ville testa (fniss). Dom flesta har ju heldräkt och sen har jag
alltid sprungit i korta tights.
(H) Okej, så det fanns ingen djupare anledning?
(D) Nej, jag ville bara testa egentligen.

För David är heldräkten inget märkvärdigt kan kanske tyckas, men hans
återkommande fnissande antyder att förhållandet inte är helt enkelt. Vad kan
det finnas för andra uppfattningar om pojkar i heldräkt?

(Håkan) Vad har du för tävlingsdräkt?
(Markus) Linne och shorts.
(H) Varför har du valt just det?
(M) Det tycker jag … nej, jag tycker det är mer friidrott för killar. Det har mina idoler.
Colin Jackson, han kör i linne och shorts. Han är alltid den enda i fältet som kör i
linne och shorts. Jag tycker det är mer avsl… Det ser mer naturligt ut. Ibland tycker
jag det blir så larvigt ut med heldräkt.
(H) Varför blir det larvigt?
(M) Jag vet inte. Nej, det är tjejer som ska ha … jag vet inte. Jag tycker linne och
shorts, det känns mer naturligt … Sen tycker jag det är skönare. Jag har testat heldräkt
nån gång, det känns så … Nej, linne det tycker jag är bäst (tyst).

För Markus är heldräkten å ena sidan något för ’tjejer’, å den andra något som
är obekvämt, ja t.o.m. onaturligt att ha på sig. Också Pelle, en annan av
pojkarna i samma träningsgrupp, tycker att shorts och linne är bekvämast,
medan heldräkten är ’obehaglig’ att ha på sig. Förmodligen har frågan om
vilken tävlingsdräkt man har på sig inte så mycket att göra med vilken av den
ena eller andra sortens dräkt man tycker är mest skön eller mest ändamålsenlig.
En heldräkt blir så att säga skön om man har en positiv förhandsinställning till
den, eller åtminstone att man kan se sig själv klädd i denna utan alltför stora
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uppoffringar. Denna förhandsinställning är inte bara av kognitiv-intellektuell
art utan är också kroppsligt-spontan. För flickor, som ofta klätts i tighta kläder,
strumpebyxor och gymnastikdräkter, sedan barnsben, verkar den tighta
dräkten ett mera följdriktigt klädval. Pojkarna, å andra sidan, har klätts på ett
helt annat sätt.

… killarna använder linne och vanliga byxor … demonstrativt … [En pojke] vägrar
och ha heldräkt, [en pojke till] vägrar och ha heldräkt, [ytterligare en pojke] vägrar och
ha heldräkt. Det ska helst va så stora byxor som möjligt, bara för och jävlas med alla
andra.
(Håkan) Varför tror du det?
(Tränare III) Ja, dom tycker nog det är jävligt töntigt. Och så är dom väldigt rädda att
visa sina kurvor om dom skulle va lite defekta. Man måste va perfekt, annars får det
va. Tjejerna däremot har heldräkt. Allihop.
(H) Varför har dom det?
(T) Bekvämare tror jag.

I tränare III:s diskurs är resonemanget för övrigt omvänt såtillvida att det är
pojkarna som konstrueras som de som problematiserar heldräkten och
kroppen, medan flickorna intar ett ledigt förhållningssätt till den. Pojkarna
objektifierar kroppen medan flickorna subjektifieras som kropp. Förhållandet
mellan ’pojke’, eller ska vi säga manlighet, och heldräkt ter sig med andra ord
spänt ibland. Antingen är det så att pojkarna inte vill ha heldräkt, vilket Markus
och Pelle gav uttryck för, liksom Natalie här nedan:

(Nathalie) … dom flesta killarna, dom tycker det är fult.
(H) Vad beror det på?
(N) Dom tycker att det är … tjejer kan ha det, men inte killar. Det är samma sak med
tights och sånt där. Killarna är mer så här anti-tights (skratt). Jag vet inte om dom inte
vill visa sig.

Eller så tycker flickorna att det är fult med heldräkt på pojkar:

(Håkan) Vad har killarna [för dräkt]
(Karin) Men Gud, vissa har heldräkt och sen är det några som har shorts och linne.
(H) Hur … vad tycker du om det. Tycker du att det är okej eller tycker du att det ser
…?
(K) Nej, jag tycker att det är fult. Vissa killar passar i heldräkt … om dom är snygga,
men [klubbens] heldräkt ser jättekonstig ut på killar. Den (skratt) ser jätteful ut.

Om pojkarna är snygga kan de ha heldräkt, eller om de är tillräckligt duktiga, som
den kände tiokamparen Henrik Dagård, vilken några intervjupersoner har
noterat gärna tävlar i heldräkt.

En del pojkar har heldräkt, men inte särskilt många och på det stora hela
framstår heldräkten som både obehaglig och ful (eller omanlig) att ha på sig
för pojkar. Hur resonerar ungdomarna när det gäller flickor?

(Håkan) Vad har du för tävlingsdräkt?
(Natalie) Jag har heldräkt.
(H) Mmh, varför har du valt den?
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(N) Jag vet inte. I början, först så sprang jag i linne och shorts, sen så … ville jag
prova på en heldräkt för att jag tyckte att jag … jag ville prova för att det var snyggt.
Sen nu så, jag trivs bättre i det. Jag tycker det är skönt och springa i heldräkt, för jag är
van och springa i heldräkt. Skönt. För i början tyckte jag, neej, jag vet inte om jag vill
visa mig i heldräkt, liksom. Så där kunde jag tänka först, men så känner jag inte nu.

Det finns både likheter och skillnader i förhållande till pojkarnas resonemang.
Heldräkten är inte bara något man rätt och slätt sätter på sig utan att blinka.
Den är kanske inte problematisk i sig, men den verkar bidra till en problemati-
sering av kroppen. Heldräkten är snygg och skön, men man vet inte om man
vill visa sig i heldräkt.

(Håkan) Får jag fråga vad du har för tävlingsdräkt?
(Annette) Våran heldräkt.
(H) Varför har du valt just heldräkt?
(A) Jag vet faktiskt inte. Alla har faktiskt den. I början var det verkligen, då ville man
inte ha heldräkt. Då tyckte man det var jättepinsamt, men man vänjer sig. Jag tycker
det är skönare och tävla i heldräkt än i linne faktiskt. Det är skönare … Det är ju så
här, man vänjer sig. I början var det ingen som ville ha heldräkt och tyckte det var
pinsamt och allting.
(H) Vad var det som var pinsamt då?
(A) Man ville liksom inte visa sig i heldräkt. Allting syns ju. Minsta lilla fettvalk i
midjan, så det var ju att det kändes så pinsamt och alla kom och kolla och så där, men
… Alla har ju det mer eller mindre så att det är ju inte mer med det.

Heldräkten är något som man måste ’vänja sig vid’, dvs. man måste rent
kroppsligen bringa sig att gilla att ha den på sig. Den är inget för barn (icke
könsdifferentierade/ sexuellt otillgängliga kroppar), utan det är först i samband
med vuxenblivandet som det blir tänkbart att använda den. Det är den ’mogna
kvinnliga’ och ’manliga’ kroppen som betonas. Ser man kritiskt på mognads-
begreppet, handlar detta om en iscensättning av en (hetero)sexuellt laddad och
attraktiv kropp. Därigenom är det inte helt acceptabelt för alla att bära hel-
dräkt, utan i huvudsak de som motsvarar bilden av den begärliga hetero-
sexuella kroppen. Heldräkten är ett plagg som, till skillnad från kortbyxor och
linne, framhäver kroppens konturer mer än döljer dem. Heldräkten gör
åskådaren uppmärksam på att ’jag har något här under som kan intressera dig,
men du får inte se det’. Allting syns, i synnerhet minsta lilla fettvalk. Att ha på
sig tight dräkt signalerar ’jag är kropp’. För att bejaka denna kroppslighet ska
man dock helst vara bra eller ha en vacker kropp – eller båda.

(Håkan) Nu tävlar du ju inte så ofta, så jag kan ju knappast fråga dig vad du har för
tävlingsdräkt, men du kanske har en ändå?
(Ellen) Vad har jag? Cykelbyxor och linne.
(H) Varför har du valt just det?
(E) Därför att (fniss) jag tyckte inte att jag var så pass bra så att jag kunde köpa en
heldräkt. Jag tyckte det såg så plöfsigt ut så jag ville inte ha nån.

Heldräkten bidrar till en intensifiering av kroppsligheten, en intensifiering som
gäller både manlighet och kvinnlighet. Henrik Dagård, som tidigare nämndes,
är utan tvekan ’bra nog’ för att ’få’ ha på sig heldräkten. Han har en tillräckligt
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vältränad kropp och han är bra nog för att vi ska ha överseende med att han är
man och bär en dräkt som annars uppfattas som ”sliskig”, som Johan säger.
’Sliskigheten’ kommer igen, vilket kan tyckas märkligt, även hos Ida.

(Håkan) Vad har du för tävlingsdräkt?
(Ida) Tävlingsdräkt? Heldräkt. Sån där som sitter ihop. Cykelbrallor och linne, fast
dom sitter ihop. En sliskig sak.

Precis som när det gällde uppfattningar om sig själv och den egna kroppen,
väljer flickorna oftare än pojkarna att tala i nedvärderande termer om sitt eget
klädval, medan pojkarna oftare ger uttryck för ett mer funktionellt/neutralt
förhållningssätt. För pojkarna konstrueras kroppen i större utsträckning än för
flickorna som ett objekt åtskilt från ’mig själv’ och dräkten utgör i den
bemärkelsen inte direkt en del av min person. För flickorna konstrueras
’kroppen’ och ’jag’ i större utsträckning som en enhet. En enhet som samtidigt
ter sig undflyende, svårbegriplig och i det närmaste omöjlig att riktigt få fatt
på. Ida säger att ”Det är skönt att springa i. Det är, eller … det är som och
springa i baddräkt ungefär … Man blir smidig på nåt vis.” Det vore nästan
som om dräkten förstärker sinnesförnimmelserna eller känslan av ’kropps-
kompetens’. Den bidrar till att dra upp konturerna till det som annars
uppfattas som undflyende och svårgripbart. Den intensifierar kroppsligheten,
samtidigt som den ramar in den kropp som är att beteckna som önskvärd och
begärlig. Hos Kerstin blir det hela ännu tydligare:

(Håkan) Varför har du valt just heldräkt?
(Kerstin) (Suck) Ja … det är bra och ha, fast jag skulle inte vilja ha det för jag tycker
det är jobbigt med heldräkt egentligen.
(H) Hur då?
(K) Ja, och få den på sig och så där. Öh, det skulle vara bättre med tvådelad tror jag,
men eh, jag vill ändå inte ha linnet för eh … jag trivs i heldräkten. Det ger motstånd
när man springer (fniss).

Kerstin vill inte ha heldräkten för att den är jobbig. Hon skulle hellre ha på sig
en bikinidräkt. Å andra sidan trivs hon i heldräkten. ’Det ger motstånd när
man springer’. Det kan tyckas märkligt att man vill ha en tävlingsdräkt som ger
motstånd när man springer. Kan hon ha sagt fel? Förmodligen inte. Hennes
fnissande antyder att hon har förstått att det hon säger kan uppfattas som
märkligt. Möjligen tycker hon själv att det verkar lite märkligt. Kanske är det
inte alls märkligt. Heldräkten drar inte bara upp konturerna kring den ’yttre’
kroppen, den som ses av andra, utan också kring den ’inre’ kroppen, den som
är ’jag’. Man kan tala om en intensifiering av kroppsligheten. Samtidigt som
’kvinnan är kropp’, är det inte en naken kropp, påpekar Nina Björk.95 Kroppen
definieras med hjälp av attribut, i det här fallet en tight heldräkt som markerar
den önskvärda och åtråvärda kroppen.

                                                            
95 Se Björk 1996, Under det rosa täcket. Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier (Stockholm:
Wahlström & Widstrand), s. 21ff.
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En av pojkarna, Robert, vill också ha en heldräkt, men av helt andra skäl.
Han ”tror det skulle kännas skönare med heldräkt. Inte ha något som fladdrar.
Den sitter liksom klistrad. Då är man ett med heldräkten … Slipper ha nåt
som fladdrar och dinglar.” Robert uppfattar inte heldräkten som något som
ger motstånd, utan tvärtom något som inte alls ger motstånd. Något som ’man
är ett med’, mer för att man måste ha kläder på sig och inte springa naken. Det
intressanta med det här citatet är att det är en pojke som iscensätter sig själv
som kropp (subjekt) – ’man är ett med dräkten’.

Ur prestationsperspektivet (den endimensionella maskinkroppen) kan
heldräkten vara ett rationellt sätt att minimera motstånd vid kroppsrörelse, ur
det estetiska perspektivet (den tvådimensionella manliga och kvinnliga
kroppen) utgör den ett sätt att framhäva en accepterad och begärlig kropp. I
det första avseendet är dräkten en del av kroppen som objekt, i det andra en
del av kroppen som subjekt. Pojkarnas förkastande av heldräkten kan ses som
ett sätt att undvika att ses som kropp. Att bära heldräkten innebär att vara/
göra sig kroppslig. Heldräkten signalerar ’jag är kropp’, medan mer löst
sittande kläder signalerar ’jag är inte kropp’

Sammanfattning

Att tala om kroppen är ett sätt att objektifiera kroppen. I det att vi talar om
kroppen fjärmar vi oss från ’den omedelbara kroppen’, vilken vid närmare
eftertanke kan ses som en Nietzscheansk tilldiktning eftersom vi endast kan
erfara kroppen i det att vi objektifierar den. I intervjuerna framträder diskurser
som problematiserar kroppslighet, framförallt kvinnlig kroppslighet.
Intervjuerna blir på så vis ett sätt att återskapa kvinnlig problematisering av
kroppen och manlig icke-problematisering av kroppen. Även om pojkarna ofta
svarar undflyende på frågor om kropp och kroppslighet, kan man säga att
pojkarna i större utsträckning än flickorna ger uttryck för just en objektifiering
av kroppen. Kroppen är då ett från ’mig’ skilt objekt, vare sig det gäller
kroppen som redskap för prestationer eller yta för beskådning. Flickorna ger i
desto större utsträckning uttryck för en subjektifiering till kroppslighet. ’Jag’ är
kropp. Förhållandet mellan kroppen som redskap för prestationer och
kroppen som yta för beskådning ter sig då som konfliktfyllt.

’Den presterande kroppen’, den kropp som i huvudsak tillskrivs
pojkarna, är en icke könsdifferentierad kropp. Könsskillnaderna är då
kvantitativa (gradvisa) och flytande. ’Den vackra kroppen’, eller kroppen som
yta för beskådning, är däremot en könsodifferentierad kropp. Könsskill-
naderna är då kvalitativa (artskilda) och enhetliga.

Prestation är en central del i såväl flickornas som pojkarnas sätt att se på
sig själv och sitt idrottande. För pojkarna ter sig ’den presterande kroppen’
som en oproblematisk historia. För flickorna verkar ’den presterande kroppen’
desto mer problematisk. Flickorna säger sig, i större utsträckning än pojkarna,
önska ett stort inflytande från tränarens sida när det gäller träningen. Detta
uppfattas ofta som ett passivt och icke-ansvarsfullt förhållningssätt till
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träningen. Utifrån flickornas horisont ter det sig mer rimligt att anta att denna
benägenhet att vilja överlämna ansvar och ’kontroll’ till tränaren utgör ett
funktionellt och seriöst förhållningssätt givet de tävlingsinriktade omständig-
heterna.

Om pojkarna har en problemfri relation till ’den presterande kroppen’,
verkar förhållandet till ’den vackra kroppen’ vara desto mer problematiskt.
Pojkar som vill vara muskulösa, speciellt på magen, diskuterar gärna sina
magar sinsemellan. De ser ibland de muskulösa magarna/kropparna som ett
sätt att imponera på ’det motsatta könet’. Flickorna uppfattar, vekar det som,
detta intresse för muskler som lite barnsligt löjeväckande. Pojkarna intar vidare
en skeptisk hållning till frågan om tävlingsdräkter. Den s. k. ’heldräkten’ är
något som pojkarna, och i viss utsträckning flickorna, tycker är både ’sliskigt’
och omanligt (den vackra kroppen), men också något som verkar spännande
och funktionellt (den presterande kroppen).

Flickornas förhållningssätt till ’den vackra kroppen’ verkar inte heller helt
konfliktfritt. Trots att det uppfattas som ’naturligt’ för flickor att vara kropps-
liga, är det ändå inte vilken kropp som helst som är accepterad – varken för
’mig själv’ eller för ’andra’. Om muskler var önskvärt i pojkarnas diskurs, såväl
utifrån prestations- som utseendeperspektivet, framstår en vältränad kropp
som både önskvärd och problematisk för flickorna. Påfallande ofta säger sig
flickorna vara ’fast i en mittzon’ som är svår att förhålla sig till – där kroppen
verkar bli alltmer undflyende. För både flickor och pojkar gäller det, vilket inte
minst blir tydligt i samband med frågan om tävlingsdräkter, att ha en
acceptabel kropp, vare sig prestationen eller utseendet står i centrum. Att bära
en heldräkt blir på så vis förknippat med att å ena sidan vara tillräckligt duktig i
friidrott och å den andra att kunna visa upp en åtråvärd kropp, där den
normativa heterosexualiteten utgör ramarna för vad som kan ses som en
åtråvärd och uppvisbar pojk- respektive flickkropp.



KAPITEL 4.                                                       
TRÄNAREN

För att upprätthålla disciplin krävs ett
arrangemang där själva blicken verkar
betvingande; en apparat där de tekniska
åtgärder som gör det möjligt att se medför en
maktutövning och där tvångsmedlen gör dem
som är utsatta för dem fullt synliga.

Michel Foucault, Övervaktning och straff,
1975

Inledning

Relationen mellan ’tränaren’ och ’den aktive’ samt denna relation i förhållande
till konstruktionen av ’kropp’ och ’kön’ är föremål för analys i det här kapitlet.
Fortfarande ska det handla om hur ’kön’ och ’kropp’ skapas, men nu i relation
till idrottsledarskap. Tränaren utpekas ofta som en mycket viktig person inom
idrotten. Uttrycket ”coach is the center of sports”96 har använts flitigt av
idrottspedagogen Sten Eriksson och så här skriver den kände ishockeytränaren
Tommy Sandlin om tränaren:

Ledaren är den verkliga kraften bakom framgångsrika organisationer. Ledaren är den
person som kan få människor att plocka fram sin inneboende kraft och vilja att nå
längre, att åstadkomma mer, att överträffa sig själva.97

’Tränaren’, ’coachen’, ’ledaren’ är inte helt synonyma begrepp, även om jag här
väljer att se dem som utbytbara. ’Ledaren’ framträder hos Sandlin som
idrottens starka subjekt, källan till den framgångsrika rörelsen. Tränaren
beskrivs som ett slags enzym som bidrar till att frigöra inneboende krafter och
vilja hos andra. Inom ungdomsidrotten utgör han en sorts fadersgestalt som ’vet
de aktivas bästa’ och som kan hålla de unga aktiva i öronen när det behövs. I
idrottsrörelsen utgör tränaren den självklara förutsättningen för såväl
gemenskap som prestationsutveckling. Diskursens reglerande effekter
producerar denne ’tränare’ genom att tillskriva honom hans gren- eller
idrottsrelaterade expertis samt pedagogiska och administrativa förmåga.98

                                                            
96 Vid ett flertal tillfällen har jag hört idrottspedagogen Sten Eriksson börja sina anföranden
med just detta citat. Eriksson har hämtat det från den indiske professorn Parameswara, som
dock inte låtit sig nöja med detta anspråksfyllda konstaterande, utan även stipulerat tränaren
som ”the center of life”. Se vidare Eriksson 1987, Tränaren (Idrottspedagogiska rapporter 25,
Göteborgs Universitet).
97 Sandlin 1989, Bjud på dig själv (SISU), s. 13.
98 Min analys hämtar näring från Foucaults tankar om ’pastoral makt’. Se Foucault 1982, s.
313ff.
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I utbildningssammanhang utgör ofta följande kategorisering av
tränare/ledare den enklaste formen för kategorisering: ’den auktoritäre
ledaren’ och ’den demokratiske ledaren’. Jag ska analysera intervjupersonernas
utsagor utifrån denna enkla kategorisering. Den ’demokratiske ledaren’, för att
börja med den, illustreras av Sandlins citat ovan. För att illustrera ’den 
auktoritäre ledaren’ använder jag ett, i mitt tycke, talande citat från Per
Nilssons avhandling Fotbollen och moralen (1993). Det är ordföranden i IK
Brage, ett fotbollslag från Borlänge, som själv berättar om när han blev
ordförande och hur han rekryterade en ny tränare till laget:

1977 fick jag tag på Rolf Zetterlund. […] ’Du Ingvar’, sa han, ’jag är stenhård’. Det
passar bra med mig, sa jag. Så vill jag ha det. För vill man komma någonstans här i
livet så skall det vara disciplin och att det är en som bestämmer. Disciplin kan man ha
om man är rättvis. Jag rensade bort tre av bromsklossarna och det blev ett jävla liv om
att jag var en diktator som skickade undan spelare. Det blev ju succé.99

Här är det förvisso en ordförande i en idrottsförening och inte en tränare som
uttalar sig, men grunddragen i ledarskapsresonemanget är desamma, dvs. det
ska vara en som bestämmer och disciplin innebär att man underordnar sig
denna auktoritetsperson. Rättare sagt uppfattas ’den auktoritäre tränaren’ som
helt legitim och självklar, ja han är till och med en förutsättning för att man ska
kunna nå idrottslig framgång. I den här typen av resonemang utgör sådant
som demokrati, medbestämmande eller gemenskap i det närmaste ett hot mot
den för framgångens säkerställande så viktiga disciplinen.

Båda dessa modeller kan uppfattas som maskulint präglade i det att båda
utgår från en tämligen hierarkisk och centraliserad bild av ledarskapet, där
ledaren framstår som det aktiva navet i en verksamhet som har tränaren som
utgångspunkt och drivkraft. Detta innebär inte att de per automatik skulle
’passa’ pojkar, utan mer att bilden av ’mannen’ och bilden av ’tränaren’
påminner om varandra. Och med detta sagt inställer sig frågan om det inte
finns andra alternativ till denna centraliserade tränare? Utifrån den gemen-
samma utgångspunkten kropp och kön, utgör tre teman huvudrubriker i det
här kapitlet, nämligen a) tränarens syn på sig själv, sin egen verksamhet och sin
relation med de aktiva (konstruktionen av tränaren i tränarens diskurs), b) de
aktivas (flickornas och pojkarnas) syn på tränaren (konstruktionen av tränaren
i de aktivas diskurs) samt c) deras syn på relationen mellan sig själva och
tränaren (synen på kommunikation och relationer).

Konstruktionen av tränaren i tränarens diskurs

Ledarfilosofi
Friidrottstränarna betraktar sig själva gärna som friidrottstokiga. Man har ett
genuint intresse för idrotten som sådan. Däremot kan bevekelsegrunderna för
ledarskapet te sig lite olika. Generellt uttryckt handlar ’det goda ledarskapet’ å

                                                            
99 Nilsson 1993a, s. 193.
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ena sidan om att arbeta med unga människor och se ungdomar utvecklas,100 å
andra sidan om att utvecklas själv. Mer specifikt handlar det om att ge till
ungdomarna något som tränaren själv antingen ’hade’ eller ’inte hade’.

[…] man borde ta chansen och dela med sig av sina egna erfarenheter eftersom man
ändå varit med i landslaget under många, många år. (Tränare II)

[…] när jag själv höll på som aktiv, så kände jag att öh … jag ville ju bli bra som aktiv
själv, men på nåt sätt så spårade det ur för mig när det var träning och huvudet
framför allt. Ja, man skadade sig och började tänka fel utan och lyssna på tränaren.
Tränare IV)

Det är ofta tränarens egna erfarenheter mer än den ’bokliga’ kunskap han
eventuellt besitter som legitimerar ledarskapet.101 Såväl framgång som miss-
lyckande utgör en god erfarenhetsbas för ledarskap, bara den är självupp-
levd.102

Att prestationsperspektivet är framträdande i tränarnas diskurs, innebär
inte att tränaren socialiserar denna syn till de aktiva. Däremot fungerar
prestationsperspektivet uttryckligen som ett sätt att legitimera tränarnas
centrala funktion inom idrotten. Det är prestationsidrottens logik som
dominerar i sammanhanget. ’Om jag bara lyssnar på tränaren och gör som han
säger, kommer jag att undvika skador och bli bra.’ Tränaren blir såväl
kunskapssubjekt som moraliskt subjekt. Han utgör en bärare av praktik, dvs.
han förkroppsligar de handlingar, förhållningssätt och attityder som utgör
friidrottens ledmotiv. Detta innebär inte att de aktiva måste bli, eller tycka
som, tränaren, men väl att tränarens syn på saken är att betrakta som det
legitima synsättet. Tränaren har tolkningsföreträde ifråga om vad som ska gälla
som rätt träning. Vad handlar friidrottstränarnas ledarfilosofi om?

jag […] bygger upp, kanske, en gruppkänsla med dom ungdomar man håller på med.
Det faller ju tillbaks ända tills när man själv började med friidrotten och då eh …
framför allt [tränares] koncept med det här med att man måste låta gruppen bli
homogen och framför allt just det här med att få dom att åka med på lägren och
ibland ta hem dom hit på middag och prata igenom saker och ting och så här va. Så
[…] man måste bygga rätt mycket på gemenskap för att behålla folket. (Tränare II)

Till en början, kan man tycka, utgör gemenskap och social fostran grundplåten
i resonemanget, men den avslutande meningen instrumentaliserar dessa
aspekter: ’man måste bygga rätt mycket på gemenskap för att behålla folket.’ De
aktiva konstrueras som en icke-personlig samling som måste ’behållas’. De
utgör en från tränaren, föreningen, svensk friidrott och idrottsrörelsen skild

                                                            
100 När det gäller ungdomars utveckling, ger en av tränarna uttryck för den gamla idén om
att idrotten ’räddar’ ungdomarna: ”[…] man har ju haft mycket folk också, som man vet har
haft lite svårt hemma eller nåt sånt där, som man fått in på rätt spår” (tränare II).
101 Till skillnad, t ex, från ’lärarens’ mer formella kvalifikationer.
102 Ishockeytränaren  Curre Lindströms (med erfarenhet som förbundskapten både i Sverige
och i Finland) ledarskap ifrågasattes ibland eftersom han inte hade någon egen erfarenhet
som ishockeyspelare.
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kategori medan tränaren utgör en representant för föreningen, svensk friidrott
och svensk idrottsrörelse. Det hela accentueras med tränarens fortsättning:

Huvudsyftet med min verksamhet, det måste ju vara att få [klubben] att bli så bra som
möjligt och ha en så bred verksamhet som möjligt och eh … utveckla dom ungdomar
jag har så optimalt som möjligt. (Tränare II)

Denna instrumentella hållning till ’gemenskap’ framskymtar hos flera av
tränarna och den återfinns, som vi har sett tidigare, också hos de aktiva.
Gemenskap instrumentaliseras i förhållande till prestation och det är i första
hand ’talangerna’ (de potentiellt utvecklingsbara), ’de seriösa’ eller kanske
t.o.m. ’de duktiga’ som ’förtjänar’ ett socialt engagemang från tränarens sida.
Ibland blir resultatet ändå helt enkelt det omvända. Då framträder gemen-
skapen, eller ’det roliga’, istället som det primära.

Jag anser så här att, det är ju ungdomar eller juniorer, så att, jag anser först och främst
att dom ska komma för att dom tycker att det är roligt, det är det första. Det andra är
att eh … ja, först det och sen efter det kommer det här med resultat och så där.
(Tränare IV)

Kanske är det en förhastad slutsats att anta att ’gemenskap’ och ’prestationer’
är varandras motsats och omöjliga att förena? Varför skulle det ena utesluta
det andra? Det instrumentella förhållningssättet verkar trots allt dominera.
Lyssna till tränare III:

[…] från att försöka bilda en idrottsmiljö som är trygg och en harmoni … Jag skulle
nästan kunna sammanfatta det med dom orden ganska koncentrerat, därför att när jag
har jobbat med den här gruppen om man säger så har jag hela tiden trygghet eh …
inom gruppen, mycket socialt, och när dom känt den här idrottsmiljön, kan man säga
… nån slags utbildningsställe, när dom känner trygghet i det, då har jag lagt på
friidrottskunnandet. (Tränare III)

Lite senare ber jag samme tränare berätta lite mer konkret om ett träningspass:

Om man tar till exempel måndagar, så … eh … försöker jag komma ifrån jobbet, om
jag har tid, lite tidigare, så att jag kanske är [i hallen] klockan … fyra ungefär. Då
brukar [pojke] dyka upp då och om han är på humör, så kan jag köra ett väldigt bra
koordinationspass med han ensam. Är han inte på humör, då kommer han och strula i
två timmar innan han börjar värma upp, eh, för då ska han va social. Då väntar han på
nån av kompisarna, för det är mycket viktigare och prata skit med nån kompis än att
ha en tränare där va. Eh … så det beror på där lite grann. Jag har varit väldigt snäll där
faktiskt och inte sagt till, men det håller på och spricka där. Eh, klockan halv fem, fem,
då kommer [flicka] in. Då är det hon som får ta tiden, helt klart. En kvart, tjugo
minuter senare kommer [pojke] in. Då tar han tid, självklart. Sen beror det på vilka
som följs med där. Eh, men det är [de tre nämnda] eh … och sen är det vissa andra i
sprintergruppen [två pojkar nämns, en av dem] är det också strul med då … när dom
kommer … Så, det är dom som får ta tiden alltså, helt klart. Sen hänger dom andra på,
men dom får så mycket ändå. Jag menar dom får en jävla bunt va. Jag menar, gör man
12 blankt (på 100 meter; min anm.) och är 17 år och får en bunt papper
(träningsprogram; min anm.) och jag står och tittar när dom gör
[löpskolningsövningar]. Jag menar, dom har det så jävla bra. Dom ska inte gnälla,
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liksom, liksom, då kan dom går till [en annan klubb i grannskapet]. Nu är dom så
gamla va, så att dom får så mycket ändå, så jag känner inte att jag inte ger dom
tillräckligt.

Gemenskapen, tryggheten, den individuella uppmärksamheten, den roliga
träningen, osv. verkar garanteras av den seriositet och grad av framgång som
tränaren uppfattar hos den aktive. Den diskrepans, om man nu ska tala i
sådana termer, mellan tränare III:s första och andra citat, har också att göra
med att tränaren på ett självklart sätt utgår från en diskurs där ’prestationen’
står i centrum och där ’gemenskapen’ i tävlingsidrotten också utgår från de
’seriösa’ ungdomarna. Det första citatet tycks då inte gälla alla aktiva i gruppen,
utan just de ’seriösa’, de som idrottar för att bli bra och följer tränarens råd
och riktlinjer. Dessa aktiva ’förtjänar’ hans engagemang och uppmärksamhet.
Det är nästan som om ’dom andra, som hänger på’ inte deltar i verksamheten
på riktigt.

Finns det andra typer av resonemang? Tränare I menar att den över-
gripande målsättningen för honom är att ”på sikt göra sig själv överflödig,”
vilket innebär att han ”uppmuntrar ungdomarna till att fatta egna självständiga
beslut.” Denna ’självständighet’ kan knappast ses som en ökad frihet i största
allmänhet, utan mer att det står de aktiva fritt att disponera de möjligheter som
idrotten tillhandahåller i bemärkelsen vad de använder, dock knappast hur de
används. Vad detta innebär återkommer jag till i ett senare avsnitt i det här
kapitlet.

När är tränaren viktig (respektive oviktig) för den aktive?
Om ’gemenskap’, ’prestation’, ’utveckling’ och ’självständighet’ är bärande
tankar i tränarnas ledarfilosofi (i en mer abstrakt bemärkelse), så är tränarens
funktion som ’öga’ åt de aktiva en väsentlig detalj i förhållande till de aktiva i
en mer konkret/praktisk bemärkelse. Här finns det (minst) två sätt att förhålla
sig till ’seendet’, två förhållningssätt som har att göra med en förändrad syn på
kunskap: från objektiv, evig och allmängiltig (centraliserad) till subjektiv,
dynamisk och perspektivinriktad (decentraliserad och liberaliserad) kunskap.
Först det centraliserade synsättet:

teknikmässigt så är det viktigt att man är där som tränare och rättar till saker. (Tränare
II)

Tränaren konstrueras som ett suveränt kunskapssubjekt som ser, vet hur det
ska se ut och rättar till. En bedömande och korrigerande tränare. Den aktive är
endast passivt närvarande som kropp (objekt). Så det mer decentraliserade och
liberaliserade synsättet:

[…] precis som alla andra tränare, är jag ju ögon åt dem. De allra flesta av dem är ju
bättre på sina respektive grenar än vad jag är, så att säga; de springer ifrån mig och så
där, så jag hjälper dem inte genom att visa hur det ska se ut, utan vi får resonera oss
fram utifrån vad jag ser och vad de känner när de gör någonting. (Tränare I)
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Här synes tränaren vara degraderad till en mer jämlik position, som ’bollplank’
åt de aktiva. Detta innebär inte att det plötsligt står i de aktivas makt att göra
som de vill. Det handlar mera om att decentralisera ansvaret för utvecklandet
av ’det rätta synsättet’ till de aktiva själva. Allt för att öka effektiviteten och
avkastningen i verksamheten (snabbare bättre resultat). De aktiva är friare i
den bemärkelsen att de förväntas ta ett eget ansvar för sin träning, men att det
alltjämt i huvudsak finns ett legitimt sätt att se på denna träning. Medan den
ena styrningsformen utövas mot de aktiva (objekt) – de iakttas, bedöms och
korrigeras, utövas styrningen i det andra fallet desto mer genom de aktiva
(subjekt).

[…] i och med att de är upp i artonårsklassen några av dem så [behöver man] inte
detaljövervaka allting. De kan ju värma upp och hela den där grejen och skamligt vore
det väl annars. Ibland får man sparka lite grand på dem ändå för att de tycker att det
räcker med och jogga ett varv, men … det ska ju räcka med att man säger åt dem: hör
ni, sätt igång och värm upp nu. Annars har man missat nånstans. (Tränare I)

I den ena diskursen fungerar tränaren som det subjekt som manövrerar de
aktiva (objekten) på träningsarenan. I den andra är tränaren (bollplanket,
handledaren, mentorn) den katalysator som frambringar nya subjekt i tränings-
processen. Vad som ska göras och hur detta ska gå till skiljer sig emellertid inte
så mycket åt. Styrningen effektiviseras så tillvida att subjekten själva bringas att
följa vissa beteende- och attitydnormer, utan direkt ledning från tränarens sida,
för att de förefaller adekvata och ändamålsenliga. I samband med denna
decentralisering och ökade frihet för de aktiva sker också en intensifierad
individualisering av subjekten, som får effekter på hur tränaren ser på pojkar
och flickor.

[Jag gör] ingen skillnad, tycker jag, på att det råkar vara pojke eller flicka och doserar
olika eller nånting sånt, utan då är nog snarare skillnaden att, ja […] du ska ha mer, du
ska köra mer av det och det. Jag gör väl skillnader inbördes ändå […] sinsemellan
tjejerna och sinsemellan killarna: belastningar, hastigheter och så där, så att det … De
får förhoppningsvis vad de ska ha var och en av dem oavsett om det är en kille eller
en tjej. (Tränare I)

I denna decentraliserade diskurs, är individen en mer grundläggande kategori än
könet. Även om det fortfarande finns ’flickor’ och ’pojkar’ (rent kroppsligt), har
könet i sig ingen större betydelse för hur träningen ska gå till. För ’den
demokratiske tränaren’ har ledarrollen förändrats. Han utgör inte den punkt
varifrån rörelsen initieras och sprids ’utåt’. Han fungerar mer som ’enzym’ i en
decentraliserad och liberaliserad verksamhet.

Vem koncentrerar sig tränaren på?
Vem tränaren koncentrerar sig på kan uppfattas som en känslig fråga och i
detta avsnitt ska tränarnas utsagor jämföras med de aktivas. Detta ska inte ses
som någon validering eller verifiering/falsifiering, blott en jämförelse. Intresset
fokuseras mer mot hur tränare och aktiva resonerar än vad de säger. I idrotts-
rörelsen är det inte legitimt att favorisera någon aktiv beroende på om hon
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eller han råkar vara bättre än de övriga. Alla aktiva kan, idealt sett, kräva lika
mycket uppmärksamhet från tränaren. De tränare som jag intervjuade verkade
också väldigt uppmärksamma på detta:

[Det är] lättare naturligtvis att få en bra kontakt med dom som man ser ofta. Jag vill
inte uttrycka det som att det är lättare att som tränare engagera sig i dom som är
duktiga, för jag vill inte ha det så. Dom som väljer att komma ner en gång i veckan,
för att dom tycker att det är den nivå de vill hålla på, dom är naturligtvis välkomna.
Man ska inte stänga dörren för dom när dom kommer, men konsekvensen blir istället
att dom jag ser ofta, pratar med flera gånger i veckan, ja, dom lär jag ju känna bättre.
(Tränare I)

[Jag] försöker koncentrera mig på … i stort sett hela gruppen, dom som är där. […]
Det där är också frågan om att kunna vinkla saker och ting på rätt sätt, så att den
aktive inte uppfattar att nån annan får mer uppmärksamhet än vad nån annan får va.
Vilket kan va svårt många gånger, men det finns ju alltid så att du har en grupp
ungdomar […] som du vet att, eh, dom här är dom bästa du har i gruppen, givetvis
måste dom få sin chans att utvecklas. Samtidigt så har du en annan grupp då, som
ligger precis under, som är med för att dom tycker det är roligt, men dom kanske bara
ligger på distriktsnivå, men dom betyder mycket för gruppen och allt det här med
gemenskapen, och då måste dom också få samma uppmärksamhet och då gäller det
att kunna vinkla på rätt sätt så att dom inte uppfattar att dom andra får för mycket
uppmärksamhet. (Tränare II)

En del aktiva upplever också att tränaren uppmärksammar alla i lika stor
utsträckning, vare sig man är mycket duktig eller ej. Däremot menar andra
aktiva att tränarens uppmärksamhet varierar med graden av närvaro på
träningen. De som tränar ofta får, ’av naturliga skäl’, mer uppmärksamhet.
Några hävdar också att tränaren är ’orättvis’, som Eva t.ex.:

Han [tränaren] får väldigt lätt favoriter. Om det går bra för nån, så kan den få
fruktansvärt mycket mer hjälp än om det är nån som är nere i en svacka och det är ju
faktiskt rätt skrämmande och märka. Vi har flera som har lagt av på grund av det,
tidigt

Även om en favoriserande hållning hos tränaren vanligtvis fördöms, finns det
ibland mekanismer som rättfärdigar den. Eva fortsätter:

men samtidigt så är det ju rätt förståeligt, för att, han kanske känner att, den här
personen kanske är så låst i att det går dåligt, så den kan jag inte hjälpa just nu. Det är
mycket roligare och hjälpa nån som är positiv och allting flyter.

För Eva är tränaren orättvis, men hon ’förstår’ honom. Tränarens beteende är
åtminstone rimligt enligt tävlingsidrottens rangordnande princip. Pelle går
steget längre. Han menar att tränarens speciella kunskaper tillsammans med en
elitbetonad satsning legitimerar tränarens intresse för de bästa.

Ibland får man den uppfattningen att han är mer hos vissa, men det har han börjat
förstå på senare tid. Det är svårare för honom att hjälpa till med nåt som han inte kan,
än det som han är väldigt duktig på. Där kan han peta lite mer på sakerna. Så man ska
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inte känna sig missbehandlad, men det blir ju så. Han får vara mera hos vissa, kanske
dom bättre ibland. Är det elit så är det, det är inte mycket och snacka om tycker jag.

’Rättvisa’, som i de flesta offentliga nutida sammanhang innebär ’allas lika
möjligheter’, konstrueras i Pelles diskurs som ’möjligheter för den som har
goda prestationsmässiga förutsättningar’, en sorts excellensordning. Har man
’talang’ ska man så att säga också privilegieras. Tränaren ska ägna mer
uppmärksamhet åt de som ”vill bli bättre”, som Peter säger.

Verksamhetens sociala dimensioner: relationen mellan tränare och aktiva
Tränarnas förhållningssätt till vad jag har betecknat som ’social verksamhet’
(dvs. det var de ord jag använde i intervjuerna med tränarna) varierar med
omständigheter som har med tränarens privatliv (arbetsförhållanden, bostads-
ort, familj) och träningsgruppen (hur ofta man tränar, om gruppen domineras
av pojkar eller flickor) att göra. Tränare I, som är familjefader och pendlar ca.
6 mil varje dag till och från sitt jobb, konstaterar kort och gott att någon ’social
verksamhet’ eller ’bredvidgrejor’ förutom träningen inte är något han, med
hans egna ord, kan ”skryta med” att han gör. Däremot betonar han gärna sin
sociala funktion på själva träningspasset och han framhäver att heterogena
grupper (pojkar och flickor, bättre och sämre, olika grenar tillsammans) på sikt
är att föredra framför homogena grupper (enkönade, lika bra, samma gren)
”både för egen del och för deras del”. Tränare I deltar, både enligt honom
själv och de aktiva, också gärna i ungdomarnas samtal under träningspasset.

Tränare II, som är tränare för en grupp med endast flickor, betonar
gärna uttryckligen gemenskapens betydelse, men samtidigt är den bild av
relationen mellan honom själv och de aktiva som kommer till uttryck i mer
implicita ordalag något mer distanserad. Han deltar inte heller, både enligt
honom själv och de aktiva, lika frekvent i de aktivas samtal under tränings-
passet. På frågan om han och ungdomarna träffas utanför träningstid, säger
tränaren att han försöker ta initiativ till gemensamma träffar (middagar och
liknande) med de aktiva vid sidan av träningen. Träffar som också verkar ha
något av ’nyttokaraktär’ över sig.

Jag gjorde en del såna här lite, vad ska man säga, vidareutvecklande kurser då, just om
kost och lite skadeförebyggande kurs med [annan tränare som är sjukgymnast], internt
i klubblokalen då också för att vidareutveckla den aktive på … på vissa saker. (Tränare
II)

Tränare IV, som är tränare för pojkar, betonar i större utsträckning vikten av
att vara ’kompis’ med de aktiva.

(Håkan) Träffas ni utanför träningen också i gruppen?
(Tränare IV) Mh, det gör vi.
(H) Vad gör ni då?
(T) Då spelar vi basket och ibland så kollar vi på … vi har filmat och så kollar vi på
det lite och så där. Nu är grabbarna 18 också, så att, ja, så kan man ta … några öl med
dom kanske.
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Tränare IV betonar alltså också gemenskapens betydelse och beskriver
samtidigt, liksom hans aktiva, en närmare relation till de aktiva. Både utifrån
tränarnas och de aktivas utsagor om relationen mellan tränaren och de aktiva
kan man konstruera en mer personlig relation mellan ’tränaren’ och ’manliga
aktiva’ och en mer distanserad relation mellan ’tränaren’ och ’kvinnliga aktiva’,
även om flickor gärna uppfattas som socialt orienterade och pojkarna som
prestationsorienterade. Förhållandet mellan tränarens syn på flickor och
flickornas förhållningssätt till idrott tycks komplex. Än så länge är problema-
tiken ändå ganska grovt tillyxad. Den kommer att finslipas i och med att vi
banar oss väg genom fler synpunkter på ledarskap och relationen mellan
tränare och aktiv.

Konstruktionen av tränaren i de aktivas diskurs

Den auktoritäre och den demokratiske tränaren
Beskrivningen av den auktoritäre och den demokratiske tränaren, såväl den
centraliserade som den decentraliserade, ska nyanseras något. Den demo-
kratiske tränaren framträder i flera versioner. Först ska uppmärksamheten
riktas mot en kollektivt orienterad demokratisk tränare.

(Håkan) Bestämmer han programmet inför, eller på träningen … eller vet ni om …?
(Peter) Ja, vi vet om det nästan innan egentligen. Vi bestämmer det tillsammans med
honom.
(H) Skulle det funka om han inte var där?
(P) Det skulle det.

I denna diskurs konstrueras den aktive som ett aktivt subjekt, men som trots
allt också utgör ett ’ni’ och ett ’vi’, dvs. ’man är en i gruppen’. På så vis utgör
tränaren en part och ’de aktiva’ (i pluralis) en annan. Gruppens gemensamma
röst och tränarens är på så viss jämbördiga. I en decentraliserad variant på
detta ledarskap konstrueras den aktive som ett individuellt subjekt, som tar ett
aktivt ansvar för sin egen träning och där tränaren fungerar som handledare/
bollplank/mentor för var och en av de aktiva. Det är den aktive som styr, men
hans eller hennes kurs är instabil (beroende på otillräckliga kunskaper och
erfarenheter) och han/hon behöver därför ständigt korrigeras av den
handledande tränaren.103

Ja, med [tränaren] är det ju mycket jag själv som får säga vad jag tycker och så och vad
jag tycker vad jag behöver och jag får absolut bidra i besluten. […] [Tränaren] säger
väl varför, tror jag, eller om man frågar så säger han varför den [eller den övningen] är
bra för att … men om vi inte vill göra nån övning så behöver vi inte det. Det är vi
själva som bestämmer. […] Visst brukar [tränaren] instruera och visa hur man ska
göra och så där, men det är inte exakt och så där. Alla är ju olika. (Kerstin)

                                                            
103 Efter Hultqvist 1998, På spaning efter det nya barnet, i Pedagogiska Magasinet Nr 4, s. 8.



107

I denna variant av ledarskap är tränaren inte i första hand ledare för en grupp i
en social gemenskap, utan för en samling av individer som i huvudsak har en
funktionell relation i förhållande till varandra. Denne tränare måste handskas
med individuella olikheter – ’alla är ju olika’. Tränarens uppgift är att stötta de
aktiva och se till att de håller sig på rätt kurs. I denna typ av ledarskap ökar
också kraven på ett ’kommunikativt förhållningssätt’. Tränare och (varje
enskild) aktiv resonerar sig helt enkelt fram till hur träningen ska genomföras
och vad den ska leda fram till och det är den aktives slutliga angelägenhet att
träningen också blir det den är tänkt att bli.

(Håkan) Om du tänker på … på … på din tränare; på vilket sätt är tränaren viktig för
dig tycker du?
(Peter) Lättare, lätt att kommunicera med varann. Måste förstå varför man gör en viss
sak och … till exempel om man tränar […] Man måste berätta på ett sånt sätt så man
förstår vad man ska göra åt det. Det tycker jag är viktigt.
(H) Att han kan kommunicera nånting som han ser hos dig då?
(P) Mh, som att man själv får se det. Det är inte så lätt och göra det. Det är nog för
det mesta bara det.
(H) Många … säger ungefär som du; det är väldigt viktigt för tränaren och se vad jag
gör för fel, hur det ser ut alltså.
(P) Det är i stort sett ens egen uppgift att rätta till det.

Bilderna av ’den demokratiske tränaren’ är, tror jag, inte bara föreställningen
om en mer jämlik och kommunikativt inriktad idrottsledare, utan samtidigt
också konstruktionen av en mer jämställd svensk (man) i största allmänhet.
Detta medför att konstruktionen av ’tränaren’ i större utsträckning än tidigare
formuleras utifrån begrepp som traditionellt uppfattas som ’kvinnliga’
(kommunikation, social kompetens mm.). Samtidigt som ’det demokratiska/
decentraliserade ledarskapet’ i explicita uttrycksformer värderas högt i
förhållande till ’det auktoritära/centraliserade’, förekommer det trots allt en
inte helt ovanlig ambivalens kring vilken typ av ledarskap som egentligen är att
föredra bland de aktiva. På ett mer implicit sätt värderas ’det auktoritära’
ledarskapet högre. I följande citat beskriver Kerstin sin idealtränare:

(Kerstin) Jaa … ganska … hård kanske, men ändå så där att man själv får vara med
också och bestämma, men det ska ändå vara så att han vet vad han gör. […] Det ska
vara en duktig tränare som kan det han gör.
(Håkan) Alltså kunskap om friidrott?
(K) Som vet riktigt hur grenar går till och så där och allting … som gör en träning som
passar mig verkligen, så att jag inte blir skadad eller så. Har lagom mycket av allting så
att man inte tränar sönder sig. Jaa … och så måste man ju ha bra … man måste trivas
med tränaren också. Det kan ju inte vara nån som man inte trivs med, mer än att vara
bra på att träna friidrott.

I Kerstins diskurs kan man finna spår av både en demokratisk och en
auktoritär tränare. Han är ganska hård, men man får också själv vara med och
bestämma. Han är samtidigt någon som man trivs med. Det är förvisso en
expert, men en expert som kan individanpassa sin träning, så att den verkligen
passar ’mig’. Kunskapen är, liksom styrningen, i den bemärkelsen flexibel och
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decentraliserad. Hur vill då de aktiva beskriva sina nuvarande tränare? Karin
och Ida frammanar bilden av en auktoritär tränare.

Ibland kan vi diskutera jättemycket vad vi vill göra (fniss), men oftast är det han som
bestämmer vad vi ska göra. (Karin)

Han är inte mycket för att överlåta ansvar och låta oss bestämma; vem vill göra det
eller det, utan han säger mer att: det här ska ni göra. […] Han är oftast den här
bestämda tränaren: ni är här för att träna, inte prata. (Ida)

Kerstin beskriver nedan sin idealtränare:

Mmh, det skulle va så hära … eller typ, säga vad man ska göra, eller att man får va
med och bestämma lite, men ändå så att dom bestämmer vad man ska göra, för att
det, om man själv skulle bestämma så kanske man inte vill göra jobbiga saker. Så det
är ganska bra om dom är så dära … ganska bestämda, men ändå så att dom kan förstå
om man är trött. För ibland kan, typ om man är så väldigt trätt, så kan [tränaren]
förstå, eller om man mår dåligt eller nånting, [tränaren] kan ibland ha svårt och förstå
det. (Kerstin)104

Den auktoritäre tränaren verkar i dessa kretsar inte alls vara så oönskad som
han ofta verkar vara i ledarskapsutbildningssammanhang. Idealtränaren för
ungdomarna är en tränare som bestämmer, men som å andra sidan låter de
aktiva bestämma lite, en tränare som är bestämd, men som ändå kan förstå om
man t.ex. är trött. Hur förhåller sig då den upprättade bilden av ’tränaren’ till
bilden av manlighet och kvinnlighet? Kanske vore det rimligt att säga att ’den
auktoritäre tränaren’ skulle vara mer kompatibel med den hierarkiska
manligheten, medan ’den demokratiske tränaren ’går hand i hand med den
’socialt orienterade’ kvinnligheten. Förhållandet är inte riktigt så enkelt. Utifrån
intervjuerna verkar det snarare vara tvärtom. Hur som helst betonar flickorna
oftare vikten av en bestämd tränare, medan tränarna å andra sidan, i talet om
sitt ledarskap för flickor, betonar gemenskap. För flickorna är idrotts-
diskursens prestationsdimension primär. Hos tränarna är relationsdimension
det centrala i förhållande till flickor. Relationen mellan tränare och pojkar ter
sig också något motsägelsefull, men eftersom gemenskap och prestationer inte
uppfattas som åtskilda storheter i förhållande till manlighet, utgör det
motsägelsefulla inte något problematiskt. Hur ser flickorna på relationen till
tränaren och är relationen bara problematisk?

Moral

Jag tror att tjejer behöver nån som säger till att: nu ska du göra det; för dom [flickorna]
säger ofta så här: nej, jag orkar inte och så där, men då behöver dom nån som säger:
jo, men nu gör du det, dom behöver det för att det är jättemånga i våran grupp som

                                                            
104 Kerstins kompis Ida, säger så här: ”Han lyssnar nästan inte på vad man säger, utan man
kan ställa en fråga och tycker han den frågan är dum, så kanske han bara: gå och fortsätt med
det där nu eller nånting, utan han kanske skulle lyssna lite mer på vad man säger. Försöka
tänka sig in hur vi mår. […] Man skulle kunna prata lite mer med honom, men att han
fortfarande är lika hård och bestämd, men lite trevligare kanske (fniss).”
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…: neej, dom orkar inte. Om [tränaren] säger att dom ska göra det, då blir det ändå att
dom klarar det hur bra som helst, men det är mycket sånt där med intervaller och sånt,
då behöver man nån som säger åt en att dom ska köra. (Anette)

Man kan utifrån Anettes utsagor om tränaren, konstruera tränaren som ett
moraliskt subjekt. Detta innebär att det är tränaren som påtar sig, eller t.o.m.
aktivt ges, ansvaret för att träningen ska bli ändamålsenlig i förhållande till
strävan efter att ’bli bättre’. Anette kan tyckas passiv, men är det inte också så
att hon förhåller sig funktionellt? Utgör bilden av ’den osäkra flickan’ och ’den
auktoritäre tränaren’ utgångspunkt för tolkningen, är förhållningssättet
funktionellt och aktivt. Relationen blir särskilt intressant eftersom båda
bilderna tenderar att bära upp varandra.

Ja, först och främst så skulle det väl vara en som jämt hade tid för en själv, men det
finns väl inte (fniss). Ja, men det måste nästan ändå va en som [nuv. tränaren] […] och
kunna mer eller mindre tvinga en och göra saker som man inte har lust med, därför att
det behövs. (Anna)

Annas resonemang ovan påminner om Anettes. Att de aktiva vill att tränaren
ska tvinga de aktiva att göra saker som de inte har lust med, uppfattas ibland
som svårförståeligt. Det gäller också idrottsledare och idrottsaktiva själva, om
de får betrakta utsagan på avstånd. Om ’den passiva flickan’ (objekt) och ’den
auktoritäre tränaren’ (subjekt) samt ’seriös träning’ får utgöra referenspunkter,
är uppfattningen helt logisk. Den kan ses som ett rimligt förhållningssätt till
omständigheterna, så som Anna har uppfattat dem. Men denna diskurs kantas
också av tydliga uttryck för ambivalens.

(Håkan) Om vi går över till tränaren då, relationen med tränaren, med [tränarens
namn] då. Kan du säga hur han är viktig för dig?
(Maria) Ja, jag vet att jag klarar mig utan honom om jag behöver det, men han, bara
han finns där, han kanske inte säger så mycket när han är där, men bara att han finns
där som ett moraliskt stöd, så att man vet att: oj, om nånting går dåligt, så finns han
där och säger precis vad jag ska göra. Så det är väldigt skönt att ha nån där.

Maria ’vet’ att hon klarar sig själv, samtidigt som det är skönt att ha tränaren
där som ett moraliskt stöd, i synnerhet om det ’går dåligt’. Många av flickorna
påpekar att tränarens närvaro är speciellt betydelsefull vid tävling: ”ifall
nånting går snett, så kan han alltid va där liksom och hjälpa till och så där”
(Maria). Men vad händer egentligen, eller vad skulle hända, om/när tränaren
inte är närvarande?

[…] man slöar till. Man vet att det är ingen där som står och skriker på en: spring nu
och … så då slöar man till, så då … det är bra att han är där, annars kanske man, även
ifall man vet att man måste träna så är det lätt att man: nej, jag hoppar över den här
sista hundringen eller nåt sånt. (Ellen)

När de aktiva tränar själva, när tränaren inte är där och övervakar skeendet,
”blir det liksom, typ, mer vila, eller det blir inte lika mycket gjort” (Karin).
Tränarens faderliga övervakning kan ses som ett sätt att skapa bilden av denna
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flicka med ’bristande självförtroende’. Men vad är det, mer precist, eller i
praktisk bemärkelse, som fungerar som bärare av iscensättningen av ’tränaren
som moraliskt subjekt’?

Jag tycker att det är viktigt att tränaren är där, för att jag tränar mycket bättre om nån
tittar på, annars så fuskar jag (skratt). […] Jag brukar inte vila så länge, jag förkortar
vila och så kör jag loppen snabbare och så där och ja … och sen så springer jag bättre
om till exempel han står och tar tid, därför att då vet jag att nån tar tid, så att då kan
jag liksom inte säga att det var bra, fast det inte var det. Och sen tycker jag att … det
är bra att man har nån som kan tala om, ifall det går dåligt och så där. (Anette)

Framförallt förefaller det vara tränarens blick, att tränaren står och tittar på de
aktiva när de tränar, som står i relation till konstruktionen av tränaren som
moraliskt subjekt. Men vad händer när tränaren inte är där? I Anettes utsaga
förkortas vilan; hon springer loppen snabbare! Det vore med andra ord en
alldeles förhastad slutsats att dra att de aktiva, utan undantag, låter bli att träna
om tränaren inte tittar på. Det kan tydligen också bli så att träningen blir för
intensiv i förhållande till vad den är avsedd för. Tränarens närvaro handlar
därför inte bara om att ’hjälpa’ flickan, utan också om att iscensätta henne som
’i behov av hjälp’. Det ter sig t.ex. viktigt att hon inte tror att hon är bättre än
vad hon är. Anette säger att det är bra att tränaren är där så att hon inte kan
säga att något är bra om det i ’verkligheten’ inte är det, som om hon skulle ha
en benägenhet att föra sig själv bakom ljuset medan tränaren är den som ser
verkligheten som den faktiskt är. Det hela blir desto mer intressant, och
intrikat, i det att tränaren ofta uppfattas som alltför snäll och att han inte säger
hela sanningen till flickorna eftersom de inte ses som starka nog att ta emot
hårda sanningar. Kanske tränaren undanhåller information från dem som de
inte skulle vara förmögna att hantera. Tränarens ständiga närvaro och kontroll
bidrar med andra ord till att skapa de referenspunkter utifrån vilka flickor
betraktas som osäkra och oroliga och utifrån vilka en sådan subjektivitet
skapas.

Blick
Blicken, auktoritetens ständigt granskande blick – eller åtminstone känslan av
att ständigt vara granskad, är något som Foucault undersöker i Övervakning och
straff. Fängelsets födelse (1987), en bok som kan tillföra diskussionen om
konstruktionen av å ena sidan tränaren, å den andra den aktive/flickan-pojken,
och relationen dem emellan en hel del intressanta aspekter. I nämnda bok
utvecklar Foucault diskussionen om hur makten opererar genom att synliggöra
utan att själv bli synliggjord (fallet var det omvända med den kungliga makten,
som ständigt strävade efter att synliggöra sig själv). Den handlar om alla de
tekniker som objektifierar den synlige och i förlängningen gör henne/honom
till sin egen övervakare.105 Tränaren är naturligtvis ingen fångvaktare, även om
han ibland beskrivs som en slavdrivare, men resonemangen är ganska
likartade. Tränaren står inte i maktens motsatsposition i förhållande till den
                                                            
105 Jfr. kap. 8, om att uppfatta sig själv som ständigt sedd, utan att nödvändigtvis vara
betittad.
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aktive, utan han ’hjälper’ den aktive att bemästra de problem som uppstår i
samband med träning, speciellt i samband med teknikträning.

(Håkan) På vilket sätt är tränaren viktig för dig? När behöver du en tränare?
(Kerstin) Mmh, när jag kör teknik. När jag behöver liksom … ja, det är väl teknik, när
man kör grenarna. Allmänstyrka och så kan jag göra själv … Och om jag är på
tävlingar och hjälpa till och liksom titta när jag springer ansatser och säga vad jag gör
för fel och säga vad jag behöver göra och så.

Det är lika rimligt att säga att träningen, genom tränarens blick och ’råd’,
skapar ’teknikproblem’. Träningen genomförs utifrån en tankefigur där den
aktive/kroppen är en ’ofärdig’ produkt som ska avpassas och förfinas i
förhållande till ett mer eller mindre förutbestämt rörelseschema. Vad som är
rätt och fel ger sig, verkar det som, inte av sig själv. Det krävs en extern
bedömare, med det ’rätta seendet’ för att bedöma och korrigera. Kerstin tycker
det är bra om tränaren tittar och berättar vad hon gör för fel. Ibland uppfattas
det som en förutsättning att man vet vad man gör för fel för att kunna göra
rätt. Denna uppfattning bygger på ett förhållande där kroppen är ett objekt
som måste styras eller vägledas och uppövas. Problematiken handlar dock inte
så mycket om huruvida detta är ett riktigt eller felaktigt sätt att se på sådant
som motoriskt lärande. Desto mer handlar det om att synliggöra de felaktig-
heter som den aktive gör för att därigenom bryta upp förhållandet mellan
kroppen och ’mig själv’. Kroppen blir då ett yttre objekt som ’kräver’ styrning,
vare sig denna utövas av tränaren eller den aktive. Vad är det då i teknik-
träningen som den aktive behöver tränarens blick till?

Om inte tränaren är där så […] man vet inte om det ser bra eller dåligt ut. (Anja)

Om du kör ett häckpass eller höjd, du vet ju inte riktigt hur du ser ut själv. Då är det
jätteviktigt och ha tränaren där. (Anna)

Situationen konstrueras så att tränarens närvaro är oumbärlig. I hans närvaro
frånsäger sig också de aktiva möjligheten att själva bedöma sin insats.
’Träningen’ handlar alltså inte bara om att lära sig ett förutbestämt rörelse-
schema, utan också om att man själv inte kan bedöma resultatet av sin insats.

Är seendet då totalitärt? Nej, i en diskurs är seendet det grundläggande
sinnet. Seendet, i synnerhet det manliga (eftersom seendet, som är utåtriktat,
konstrueras som specifikt manligt), uppfattas som objektivt, medan ’känslan’
(som konstrueras som specifikt kvinnligt och som är inåtriktat) uppfattas som
subjektivt. Nedan är det Robert som illustrerar denna relation mellan tränarens
objektiva blick och den aktives subjektiva känsla:

(Håkan) På vilket sätt är tränaren bra … eller är han det?
(Robert) Ja, han är viktig.
(H) På vilket sätt?
(R ) På att eh … på till exempel längdhopp då … att eh … kolla, så vad man kan
förbättra, nåt sånt till exempel i ansatsen eller i … Man har ju själv en egen syn på det
hela, men den behöver inte helt stämma överens med verkligheten.
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Den aktives egna upplevelse stämmer inte med ’verkligheten’ och denna
verkliga verklighet har tränaren, genom sin objektiva blick, tillgång till. Detta
seendets primat kan knytas till bilden av den auktoritäre tränaren. I förhållande
till en annan diskurs betonas däremot subjektivitet och ’känsla’ betydligt mer.
Vi ska lyssna på hur en tränare formulerar sig i förhållande till denna övergång
från seendets till känslans primat:

(Håkan) En del säger att tränaren har en viktig funktion i det att dom är så att säga
den aktives öga, hur dom ser ut när dom gör. Det är inte ovanligt att dom aktiva
kommer till tränaren och säger: Hur såg det ut? Hur ser du på det?
(Tränare IV) Det är ju… det är ju så. Man, dom gör saker och sen talar man om hur
det såg ut och sen… fast jag brukar oftast fråga: hur kändes det? Brukar jag fråga dom.
Framför allt till dom som kan, kan sin... Dom har känt en gång, så att säga: åh, det där
var kanon. Då har det känts jättebra.
(H) Då eftersträvar man mer den känslan?
(T) Känslan tycker jag är viktigare än att tala om hur det ser ut, för dom ser ju inte sig
själva ändå. Sen kan man ju nån gång kolla på video till exempel. Då kan man ju
förklara hur det ser ut. Men just det här med att tala om hur det ser ut det… jag
försöker prata mer om känslan.

Känslans primat tillhör den demokratiske tränaren, i synnerhet i den
decentraliserade varianten. Sinnesintrycken decentraliseras så att säga, och
definieras som en rörelse ’inifrån-och-ut’ (från varje enskild aktiv) snarare än
’utifrån-och-in’ (till varje aktiv).

För att återvända till tränarens blick, så är det inte bara tekniken som står
på dagordningen för denna blick. I avsnittet om tränaren som moraliskt
subjekt, framkom t.ex. att uthållighetsträning ibland uppfattas som speciellt
svårt att förhålla sig till (i synnerhet för flickorna). Anette sa där att hon ’tränar
mycket bättre om tränaren tittar på’.

(Håkan) Tror du han märker det? Känner han av vilket humör ni är på?
(Maria) Det ser han ju på oss. Speciellt på mig, för jag brukar alltid vara så där glad.
Jag går alltid och skrattar, förutom när jag mår dåligt eller liksom över huvud taget inte
känner för att göra nånting. Då blir jag grinig.

Maria tycker, likt många andra, att det är positivt när tränaren ’ser på en’ om
man mår bra eller ej. Ibland kan de aktiva å andra sidan uppfatta det som
mycket påfrestande om man upplever att tränaren vet hur man mår:

Han tror oftast att han vet hur jag mår, eller på nåt vis så där. Jag kan bli väldigt
nervös när han säger att idag tjejer ska vi köra hårt tjejer, nu ska vi köra tvåhundringar
varv efter varv och ... en minuts vila och såna saker. Då blir man så här... man blir
psykiskt trött, att man blir... även fast man kanske inte är så jättetrött i kroppen
egentligen, så blir det så att man tänker: nej, det här klarar jag inte, det börjar snurra i
huvet och såna saker och han står där och säger: jo, det klart att du klarar det här, kör
nu. Det kan vara lite irriterande. Även fast man... om man inte hade varit så nervös,
kanske man hade klarat det, men annars mår man bara dåligt, så det, det klarar man sig
utan att han står och säger, nu måste ni köra det här, du mår inte alls dåligt, men det
gör man. Fast han kan, han kan vara förstående ibland (fniss). (Ida)
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Ännu en märklig paradox framträder. Å ena sidan kan de aktiva gilla att
tränaren ser på en hur man mår. Å andra sidan kan de också ogilla tränarens
försök att se hur man mår och t.o.m. ge uttryck för en rädsla som är för-
knippad med att tränaren inte ska ’läsa av’ vederbörandes kroppsspråk på rätt
sätt. Istället verkar det finnas en önskan om att synliggöra sig själv trots att
detta gör den aktive mycket mer utsatt i förhållande till den relativt skyddade
osynligheten.

Kunskap och tolkning
Den demokratiske, och i synnerhet den decentraliserade, ’tränaren’ är en med
den aktive jämlik figur som utvecklar kunskap i en dynamisk process till-
sammans med den aktive. I den auktoritära varianten är ’tränaren’ på det hela
taget den person som vet vad de aktiva ska göra. Hans kunskap är objektiv
och a priorisk till karaktären. Tränaren vet helt enkelt, för att tala med 16-årige
Nils, ”vad som är rätt eller fel” i träningen och i utförandet av de olika
grenarna. Tränarens/expertens legitima rätt att styra ligger i det senare fallet i
stor utsträckning dels i uppfattningen om objektivitet, dels i stora kunskaper
om teknik, träningslära osv., där kunskaperna uppfattas som givna produkter.
Eva har en mycket klar uppfattning om sitt eget förhållande till tränaren i detta
avseende:

(Eva) Han är den som vet … vad som är rätt och vad som jag ska göra. Han är den
som … ja, som liksom ta … jag kan inte ta ansvar för vad jag gör, för jag vet ju inte
riktigt, men han vet precis vad som ska göras. Han är den som har kunskaperna, det
tycker jag.
(Håkan) Vet han också, tycker du det?
(E) Ja, oftast så vet han ju det och vet han inte så blir jag fruktansvärt arg. Otroligt arg,
men … oftast så vet han nog vad som är, eller så låtsas han att han vet i varje fall, för
han har väl inget och välja. Men oftast så tror jag han vet.

För en del ter sig detta som ett förfärligt förhållningssätt. ’Hon är ju nästan
en vuxen människa!’ skulle man kunna säga. Man kan också säga att Eva
förhåller sig funktionellt i relation till de uppfattningar om ’tränaren’ och
’flickor’ som utgör grunden för hennes resonemang. Eva kan därigenom också
ses som ytterst pragmatisk. I så fall konstrueras styrningen som ett krav från
den aktive, nämligen att tränaren ska veta precis allt som den aktive behöver.
Men är vetandet oumbärligt?

(Håkan) Vad klarar du utan tränare?
(Eva) […] jag vet ju vad jag gör för att jag skulle ju kunna göra allting själv, men det
skulle inte bli lika, jag tror inte det skulle bli riktigt lika mycket energi bakom.

Kunskap, effektivitet och intensitet på träningen tycks vara sammanflätat, och
som kunskapssubjekt står tränaren i nära relation till bilden av tränaren som
moraliskt subjekt. Det är genom sina stora kunskaper som tränaren anses
kunna ’stötta’ den aktiva på rätt sätt, se rätt saker och bedöma vad som är rätt
eller fel i ett givet sammanhang. Genom sina överlägsna kunskaper tillägnar sig
tränaren ett suveränt tolkningsföreträde i olika idrottsliga sammanhang – och
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därigenom fråntas de aktiva positionen som legitima kunskapssubjekt. Rätt
eller fel, uppfattar de aktiva inte alltid tränarens tolkningsföreträde som något
positivt (även om de sällan säger att tränaren därmed har fel i sak):

[Tränaren] är inte så förtjust över att vi kör [spelar] golf. Då säger han alltid att vi blir
sega i benen, men … Han vill att vi koncentrerar oss på friidrotten, det vill han.
(Anette)

Tränarens tolkningsföreträde handlar ofta om hur träningen ska genomföras
och vad den syftar till, men också vad den aktive bör och inte bör göra vid
sidan av träningen. Tränare III får belysa problematiken från ett tränarhåll.

Dom höll på och leka bara, i dom här gymnastiksalarna. Det var liksom ingen som
lärde dom och springa häck och lärde dom kula och sprint och så där […] Det var
väldigt många första året, men av dom […] försvann, kan man säga. Det är väldigt få
77:or kvar, därför att dom var för gamla har jag upptäckt senare då eh … Dom var
redan i en slags, eh, ett system då hur dom trodde att friidrott skulle bedrivas. Och sen
kom ju jag då och eh … kom med vissa tankar och idéer och eh … det stämde inte
överens med dom. Dom var för sent alltså, dom var inskolade fel. Det är vad jag tror.
(Tränare III)

Tränare III övertog en grupp aktiva som ’egentligen’ inte höll på med friidrott.
Inom ramen för ’den auktoritäre tränarens’ diskurs har tränaren ett suveränt
tolkningsföreträde i förhållande till de aktiva, som var ’fel inskolade’. De hade
en felaktig uppfattning om vad friidrott är och hur friidrott ska bedrivas. De
slutade inte för att tränaren tvingade dem att sluta, men eftersom de och
tränaren inte hade samma uppfattning om hur träningen skulle bedrivas, blev
det enligt auktoritetsmodellen ’naturligt’ för dem att sluta med friidrott.

(Håkan) Men visst är det så att det är fler killar än tjejer i gruppen nu. Har det varit så
hela tiden?
(Tränare III) Nej, det var ett tag då det var väldigt mycket tjejer, men dom försvann
väldigt fort alltså. Dom klarade inte av och träna fem, sex dar i veckan.

Att träna fem eller sex gånger i veckan förefaller självklart och det blir
därigenom en närmast lika självklar konsekvens att de aktiva som inte tränar
fem eller sex gånger i veckan slutar. I och för sig behöver det inte betyda att
tränaren tvingade dem att träna så mycket, ’den seriösa idrottens’ logik kräver,
så att säga, sitt pris.

Rätt kunskap - rätt ledarskap
Vid några tillfällen verkar det som om ’den rätta kunskapen’ om träningen och
’det rätta ledarskapet’ utgör varandras motsatser. Eva uttalar sig här om sin
idealtränare:

(Eva) Det spelar egentligen ingen roll om han inte är så där jättepedagogisk och inte
… i och för sig, det är ju bra [att vara pedagogisk], men han ska kunna precis allting
som jag frågar om, och det är ju i och för sig rätt krävande av en tränare, men så skulle
min idealtränare va. Precis allting jag frågar ska han veta.
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(Håkan) Och det som du då sa att du inte … Det pedagogiska betydde inte så mycket
då. Vad lägger du i det? Vad betyder det?
(E) Det spelar inte så stor roll, som [tränaren] kan ju inte säga, eller han säger ju inte så
ofta: det där var skitbra […] och det tycker jag är lite pedagogiskt, men det gör mig
inte så mycket, bara jag vet liksom att det han säger är rätt och istället om jag får en
tränare som är så himla pedagogisk och gått jättemycket kurser, och jag känner också
en sån, men jag behöver inte säga vem det är … men eh … gått jättemycket kurser
och lärt sig det här med positiv läggning och så där, jag bryr mig inte för att jag litar
inte på att han kan nånting. Däremot om han kan säga … om han vet … om jag vet
att jag kan lita på exakt vad han säger, om han säger att jag ska flytta bak ansatsen en
fot och jag litar på det, då spelar det ingen roll om han kan ge en komplimang eller om
han är […] grinig. Bara jag kan lita på att det han säger är rätt och jag kan fråga om
vad som helst och han svarar … Sen om det var en idealtränare som hade då kunskap
om allt och dessutom var pedagogisk så skulle det säkert vara jättebra, men jag tycker
det är mycket viktigare att han är kunnig än att han har gått tränarkurser och vet hur
tränaren ska uppföra sig.

’Den rätta kunskapen’ tycks vara överordnad ’att vara pedagogisk’ (’det rätta
ledarskapet’?). ’Det här med positiv läggning’ står lågt i kurs i förhållande till
att Eva kan ’lita på exakt vad han säger’. För Eva är expertens expertis, om
man säger så, och hans förmåga att uttrycka den klart och tydligt, betydligt
viktigare än ledarens förmåga att upprätthålla en positiv atmosfär och
gemenskap samt hans bokliga kunskaper i ämnet. Den ’positive’ tränaren
kanske inte säger – eller inte ens ser – de misstag som Eva måste rätta till? Är
det kanske också så att ’vara pedagogisk’ (och ha gått jättemycket kurser)
uppfattas som ’teoretiskt’ och därigenom lite konstlat i förhållande till den
’erfarne’ tränarens ’praktiska’ (och därigenom trovärdiga) kunnande? Som
kontrast ska vi lyssna till Natalie:

(Natalie) Om vi säger att det inte har gått så bra för mig … Som jag ska ta ett exempel
då, till exempel när jag tränat häck då, som jag har väldigt svårt för, som jag tycker är
jobbigt […] Jag tycker det är jobbigt på dom passen, men jag kör därför att jag vet att
jag behöver. Så får jag höra väldigt mycket negativt. Då tycker jag det är jobbigt. Då
kan jag bli irriterad på det och det tror jag är stor skillnad mellan tjejer och killar där,
för att jag har diskuterat med några och visst, killar kanske tycker att: nej, men det är
bra att han säger vad som är fel för då vet jag vad man ska ändra på, fast jag vill höra
både och känner jag, för annars tycker jag att det blir för jobbigt. Det tycker jag är
viktigt, det tycker jag. Annars bara man känner sig dålig: jaha, är det ingenting som är
bra?
(Håkan) Vad tror du det beror på att det skiljer mellan killar och tjejer? Kommer det
av nånting?
(N) Jag vet inte riktigt varför … men tjejer kanske tar det mer personligt

I Natalies diskurs är tränaren/pedagogen och hans sociala skicklighet av
största vikt. Natalie vill veta ’sanningen’, men samtidigt få den framförd så att
hon inte känner sig ’bara dålig’. I förhållande till en autonom person (subjekt)
är tränarens kommentarer (synpunkter på utövandet) en icke-värderande och
saklig information om vad ’jag’ bör göra och inte göra, vad som är rätt och vad
som är fel. I förhållande till en beroende person (objekt) är tränarens
kommentarer värderande synpunkter som får mig att känna ’mig’ bra eller
dålig. David menar att flickor ”kan haka upp sig lite på lite mindre saker […]
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Det kan va en kommentar kanske, som [tränaren] eller nån annan i gruppen
säger, så hakar dom upp sig på det. Medan en pojke kanske bara … ja, struntar
i det.” Pojkarnas förhållningssätt till tränarens synpunkter ses som funktionellt
och instrumentellt, medan flickornas ses som emotionellt och irrelevant eller
oväsentligt.

Nästa avsnitt, som handlar om kommunikationen och relationerna
mellan aktiva och tränare samt förhållandet mellan autonomi och beroende.
Avsnittet kan ses som en fortsättning på, och fördjupning av, diskussionen i
det här avsnittet om tränaren som subjekt i förhållande till konstruktionen av
manlighet och kvinnlighet.

Kommunikation och relationer

Kommunikation och relationen med tränaren
Avsnittet har två utgångspunkter. För det första uppfattningen att det är
flickor som vill ha en nära och personlig relation med sin tränare. För det
andra att pojkarna helt inriktar sig på sina egna tävlingsprestationer. Tränare II,
som är tränare med en grupp flickor, säger:

Det önskar man väl många gånger, att dom vågar prata ut om det är saker, egentligen
mer än vad dom gör va. För att det … det kan man ju märka på kroppsspråket och så
att saker, vissa saker ibland är som dom är, men man får aldrig reda på varför det är så
många gånger.

Tränare II tränar huvudsakligen flickor (det är endast flickor i den aktuella
gruppen) och förhandsinställningen till flickor är att de är relationsorienterade.
Alltså bör ledarskap för flickor präglas av ett relationsorienterat drag. Detta
kan ställas i relation till flera av flickornas benägenhet att betona tävling och
prestation. Hur ser flickor i förhållande till detta på relationen och
kommunikationen med tränaren?

(Håkan) Hur tycker du kommunikationen mellan er [tränare och aktiv] funkar?
(Ida) Äähm …
(H) Pratar ni om vad som helst?
(I) Naej, inte [tränaren]. Han är väldigt mycket för att han […] han favoriserar dom på
nåt vis som, dom som bara tänker på själva träningen, som det går jättebra för och
sånt och … Han har inte mycket för att snacka om nåt annat än själva träningen, eller
… Nej, han är inte så … han är ingen sån typ man pratar med om andra saker.

Ida tycker inte att kommunikationen är speciellt personlig, något som hon
dock gärna hade önskat.

(Håkan) Skulle du vilja det [prata mer om annat än själva träningen]?
(Ida) Jaa … det är nog ganska bra. Vi har ju en annan tränare också som tränar oss
ibland, [namn]. Han är mer … sån som kan prata om lite andra grejer … skratta åt
nånting som man berättar, men [den vanlige tränaren], han satser mest på träningen
tror jag.
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För alla är det emellertid inte självklart att ha en nära och personlig relation
med en manlig tränare. Några flickor vill uttryckligen ha viss distans till
tränaren, men en sådan viljeyttring handlar mer om tränaren än om flickorna
själva. Några vill inte belasta honom med sina problem. Eller som Anja säger:

(Håkan) Känner du att du kan prata med tränaren om vad som helst?
(Anja) Utanför friidrotten?
(H) Ja, även det också.
(A) Nej, det kan jag inte. Ja, kan och kan. Det är möjligt att jag skulle kunna göra det,
men jag gör det inte. Jag vet inte om jag vill göra det.

Nathalie utvecklar en annan typ av resonemang.

(Håkan) Äähm, tycker du att du kan prata om allt med [tränaren]?
(Natalie) Ja, nästan allt i alla fall. […] Dom två senaste åren har jag fått väldigt bra
kontakt med honom och vi har pratat väldigt mycket saker, som inte bara är idrott.
(H) Även personliga saker alltså?
(N) Mmh, det har kommit in ganska mycket tror jag. Och sen så, jag menar, han
känner ju mamma och så där … min bror också i och för sig, men det är … jag tycker
att jag har jättebra kontakt med honom.

Vad kan dessa ’personliga saker’ tänkas handla om?

(Natalie) Vissa [flickor] kanske har svårt om dom har en manlig tränare och kanske
prata om … så här lite intimare saker och prata om … som kanske mens och så här.
Det kanske man inte tar upp, om det nu är ett problem. För det kanske en manlig
tränare tycker är pinsamt och prata om med sina aktiva. Det kan ju påverka kanske
tror jag.
(Håkan) Pratar du och [tränaren] om det?
(N) Ja, han har pratat med mig om det. Han har sagt så här att det kan påverka
träningen, så om det är liksom … fast jag liksom, det är inte så att jag liksom berättar
för honom: idag har jag mens och om det går dåligt på träningen så är det därför, så
gör jag inte. […] Nu är det så, jag har varit tillsammans med [en annan pojke i
gruppen] sen länge och eftersom vi båda tränar i gruppen och han känner båda, så vet
han ju liksom vad vi har för problem. Han vill liksom inte lägga sig i, men om jag har
till exempel varit väldigt ledsen, så har jag kunnat prata med honom […] och det kan
ju ha både fördelar och nackdelar för att han känner båda personerna och då kan det
vara svårt […] Men det tycker jag är jätteskönt, att jag kan prata med honom när det
är så att jag mår dåligt eller om det är nåt som inte stämmer eller nåt sånt där.

Natalies version kan jämföras med Ellens, eftersom Ellen, som tränar i samma
grupp och har samma tränare, efter hand trappat ner på tränandet och
dessutom slutat tävla.

(Håkan) Hur … upplever du annars kommunikationen mellan er?
(Ellen) Den var väl bättre förr i och för sig. Nu börjar alla bli äldre och det blir mer
allvar och så där, men ... Mellan mig och [tränaren], jag vet inte … Det är klart att vi
kan prata och så där … det är klart, det kanske var bättre förut. Och så nu när han har
sagt att han bara vill träna dom bästa och att han inte vill ha oss med i gruppen, då blir
man så himla sårad. Så just nu är det inte så himla bra (fniss).
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Medan Ellen har upplevt att hennes relation till tränaren försämras i och med
att hon trappat ner på det idrottsliga engagemanget, har Natalie upplevt det
omvända i och med att hon blivit något av gruppens stjärna. Utebliven
framgång uppfattas då som ett uttryck för ’bristande seriositet’. I den
utsträckning flickan satsar seriöst och framför allt att hon visar upp idrottslig
framgång, är hon också ’värd’ att satsas på socialt. Eva, som också är ganska
framgångsrik, utvecklar ett resonemang som påminner om Natalies.

(Eva) Det blir rätt mycket friidrottssnack, men vi kan även diskutera annat också […]
Jag tror att vi har en ganska öppen relation som går och … Det är ingenting jag inte
vågar säga till honom och det är ingenting han inte vågar säga till mig.
(Håkan) Gäller det även personliga frågor?
(E) Mmh, det gäller även personliga frågor … Så det är, den relationen är väldigt
öppen.

Även Anna påbörjar en liknande berättelse, men efter hand förändras
karaktären i hennes utsagor:

(Anna) Vi har ju haft honom ganska länge så, liksom, att man lär känna varann så
himla väl så att man kan liksom prata med varann och så, så att det är jättebra.[…]
(Håkan) Skulle du kunna ta upp vad som helst med [tränaren]?
(A) Nej, det skulle jag inte kunna göra.
(H) Vill du berätta grejer som du inte skulle vilja ta upp med honom?
(A) Det är så svårt … men, liksom, nej … med [tränaren] kan det va svårt ibland och
ta upp vissa saker, det tycker jag. Det blir ju lite så när det är …
(H) Kan du ge exempel?
(A) Äh … jag pratar nästan bara träning med honom faktiskt, nästan ingenting om
liksom privatliv eller så.

Anna konstruerar en relation till tränaren som i större utsträckning hämtar
näring från genusdiskursens åtskiljande karaktär, medan Eva konstruerar en
relation som istället hämtar näring från tävlingsidrottens endimensionella
diskurs. Hur ser det ut bland pojkarna? Utgångspunkten var att pojkarna
fokuserar på sina idrottsliga prestationer. Så här säger Kent:

Ja, jag är lite så att när det blir för mycket, så har jag en tendens att lägga av. [Då]
håller han på, [tränaren], och säger: du måste vara med här och göra nu och du måste
komma och så. Då har jag haft en tendens, tidigare då, och lägga av och tycka att det
är trist. Utan jag vill komma när det passar mig. Så det har varit ganska avslappnat, så
vi har haft ganska bra kontakt. (Kent)

Kents resonemang vilar på en uppfattning om manlig autonomi. Tränaren är
då inte suverän och Kents tendenser att lägga av ses heller inte som ett uttryck
för bristande seriositet. Att komma på kant med tränaren utgör inget hot för
det egna deltagandet. Kents relation med tränaren framställs som en relation
subjekt till subjekt.

Medan tröskeln föreföll hög för flickorna att prata om personliga saker
med tränaren (ibland ville de inte heller, även om de kunde), ter sig tröskeln
betydligt lägre för pojkarna. Johan, t.ex., skulle kunna tänka sig att ta upp
personliga saker till diskussion med tränaren, även om det inte händer speciellt
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ofta. Flera andra pojkar pratar regelobundet om ’personliga saker’ med
tränaren.

(Håkan) När det gäller då kommunikationen er emellan, hur skulle du vilja beskriva
den?
(Markus) Väldigt bra.
(H) Pratar ni om allt?
(M) Ja.
(H) Även personliga saker?
(M) Ja.
(H) Okej, så händer det nånting, även personligt, så kan du …?
(M) Ja, precis, det är … just mellan han och mig så är det väldigt bra. Det är ofta att vi
sitter och pratar om allt möjligt.

(Håkan) På vilket sätt är han viktig för dig? När behöver du tränaren?
(Pelle) Självklart när jag tränar, men … ibland ringer man och pratar med honom bara
lite allmänt så här, lite hur som helst. […]
(H) Vad pratar ni då om?
(P) Det kan va precis vad som helst, det spelar ingen roll. Ibland kan det va plugget
och … vad som helst.
(H) Personliga grejer med?
(P) Javisst, det är inga problem.

Tränaren är inte bara någon på träningspassen som råkar finnas till hands att
prata med för pojkarna. Ibland söker de aktiva kontakt med tränaren även vid
tillfällen vid sidan av träningen.

(Håkan) Skulle du kunna prata med din tränare om vad som helst?
(Peter) Jadå.
(H) Även alltså saker som händer hemma, i skolan?
(P) Jodå, det skulle jag gärna vilja att han vet om. Tycker att han borde veta om …
såna saker. Det är bra om han ser att man är lite nere eller nåt sådant, om det är nåt
som inte står rätt till.

Bilden av relationen mellan ’tränare’ och ’manlig aktiv’ kan bland pojkarna på
det hela taget beskrivas som ganska nära och personlig. Samtalen rör sig långt
utöver den rena instruktionen vid träningspassen. Ibland är tränaren också en
del av gruppen utanför träningsarenan.

(Håkan) Har ni nån gemensam verksamhet av social karaktär eller sådant,
nöjeskaraktär vid sidan av idrottsträningen?
(Robert) Ja, det gör vi. Vi drar in och går på bio ibland,
(H) Med friidrottsgänget?
(R ) Ja och eh … drar in på stan ibland.
(H) Vad gör ni då? När ni drar in på stan?
(R ) (skratt) Ja … det beror på om det är helg eller inte (skratt). Det blir väl, ibland blir
det fester och sånt.
(H) Är tränaren med då?
(R ) Ja … Jo, han brukar väl va med … Men vi kan väl dra på, typ Laserdome och …
bio, rent nöjes … liv då.
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Relationen mellan pojke och (manlig) tränare konstrueras som jämbördig och
oproblematisk, såväl när det gäller den sociala gemenskapen som när det gäller
instruktioner och kritik på träningspassen. Tar man i akt vad som tidigare sagts
om förhållandet mellan ’tränare’ och ’pojkar’ (’vi’) respektive ’flickor’ (’dom’),
framträder bilden av ett ’brödraskap’, där effekten blir en effektiv utestängning
av flickorna från ’gänget’. Fortfarande är det emellertid så att prestationer och
idrottslig framgång ligger till grund för de sociala relationerna, eller som tränare
IV säger:

Sen beror det ju på vem som man pratar med också, är det en som kommer ner en
gång i veckan och bara, liksom, snackar och snackar goja liksom, då tar man lite lättare
på det, det gör man automatiskt. Men är det en som tränar, ja i alla fall som vill bli
bättre, då blir det lättare att man lyssnar på den och försöker anpassa lite efter den
individen.

Autonomi och beroende
Detta avsnitt om autonomi och beroende i relationen mellan de aktiva och
tränaren anknyter på många sätt till de tidigare avsnitten om tränaren som
moraliskt subjekt och kunskapssubjekt. ’Beroende’ är något som traditionellt
har förknippats med konstruktionen av kvinnlighet, medan autonomi har
förknippats med konstruktionen av manlighet. Hur resonerar flickorna och
pojkarna om tränarens närvaro eller frånvaro vid träningen.

[Tränaren] har inte tid för alla. Det blir så många och man kan få stå och vänta
jättelänge utan och veta vad man ska göra … och det går en massa tid och man hinner
inte göra så mycket tycker jag (Kerstin)

(Maria) Han måste vara lite smått schizofren efter att ha haft oss ett tag, men eh …
han är först på ett ställe och så koncentrerar han sig på den och så kollar han sig runt
lite och ser vem som behöver mest hjälp och så springer han dit och hjälper den och
så där. Så han går runt, och koncentrerar sig på […] den som han har just då.
(Håkan) Hur upplever du det där? Får alla … får alla uppmärksamhet?
(M) Ja då, men ibland känner man att man får lite lite. För att ifall nånting går
jättedåligt då, då sitter man mest där och bara deppar och så, liksom, kommer han
tillbaka efter en kvart […]: ja, nu ska du göra det här, ungefär, och så gör man det ett
tag när han tittar på och så: ja, det där ser ju bra ut och så går han vidare ungefär.

Som flera gånger tidigare har visats, tycks ungdomarna ofta tvehågsna inför
frågan om man klarar sig själv (autonomi) eller om man behöver ha tränarens
instruktioner och uppmärksamhet (beroende). Det finns emellertid också en
möjlighet att se deras utsagor som uttryck för adekvata förväntningar på hur
tränings- och tävlingssituationen, i synnerhet när det gäller teknisk instruktion,
ska gestalta sig. Tveksamheten byts ut mot säkerhet, ett uttryckligt krav på
tränarens närvaro och engagemang. En mycket seriös inställning således.

(Håkan) När är [tränaren] viktig för dig? Hur är han viktig för dig?
(Natalie) […] Jag tycker det är viktigt på tävlingarna, så känner jag. […] Jag kan ju
tävla själv, men jag tycker det är väldigt skönt … Nu kanske jag är bortskämd med
det, att han tittar mycket på mig när jag springer och så där, men jag tycker det är
väldigt skönt när man har honom där så man kan fråga om det är nåt som jag inte
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förstår […] Det beror väl i och för sig på vad man har för gren, eftersom jag bara,
eftersom jag kör mest sprint, det kan jag klara av mest själv. Jag behöver ingen som
tittar, men ändå så känns det väldigt tryggt när han är där och kan kolla lite på starten
och sånt där, inte kanske för att det blir så himla mycket bättre på tävlingen, men det
är ändå väldigt viktigt och ha honom där och sen …

Tävlingar ses som ett speciellt besvärligt moment. Samtidigt upprepar Natalie
att hon ’kan ju tävla själv’, hon ’kan köra sprint själv’, hon ’behöver ingen som
tittar’. Tränarens närvaro vid tävlingen, hans råd och tips med teknikdetaljer
kan i sig ses som ett incitament för den osäkerhet som hans närvaro föranleds
av. För Markus är tränarens närvaro vid tävlingar också av vikt, men inte för
att han kan ge tekniska instruktioner. Han sägs ha ”en lugnande effekt” på
tävlingen. I Markus diskurs ska tränaren övervaka de ’yttre’ omständigheterna,
som t.ex. att tidsprogrammet förändras eller andra ’administrativa detaljer’ i
samband med tävlandet, medan han i Natalies diskurs ska övervaka de ’inre’
omständigheterna, som hennes tekniska utförande eller nervositet inför
tävlingen. För pojkarna framträder tränaren för all del också som verksam-
hetens centralfigur, men pojkarna utvecklar ofta ett något annorlunda
resonemang kring denna centralfigur än vad flickorna gör.

(Håkan) Vem bestämmer vad ni ska göra?
(Kent) Ja, det gör tränaren.
(H) Helt?
(K) Ja, det är klart, men kan ju … ibland frågar dom vad man vill göra och säger att
jag ska hoppa häck idag, och då säger jag: nej, det vill jag inte, jag vill hoppa längd idag
och då får jag göra det. Så att jag får ju göra det jag vill, men … ofta följer jag det
(han) har lagt upp så att säga.

Det är svårt att säga om Kent också gör som han vill. Poängen är att han ser
sig själv som självständig och oberoende av tränaren, trots att han oftast följer
det som tränaren har lagt upp. Det finns inget motsatsförhållande mellan
tränarens och den aktives vilja. Det är inte så, som i samband med konstruk-
tionen av ’flickan’, att tränaren måste tvinga den aktive att göra det hon inte
vill. Det som tränaren föranstaltar är också det som den aktive (pojken) vill.

(Håkan) Så han kontrollerar dig inte?
(David) Nej … nej, det gör han inte, utan det är upp till en själv om man vill satsa och
det tycker jag ändå är rätt. Man kan ju inte tvinga nån och göra allting om man inte vill
göra […] Han lägger upp det mesta [av träningen] själv, så får man, ja, fråga sen varför
… han lägger nog upp det mesta själv, men det är klart, säger man att man inte tycker
nånting är bra så kanske … Men jag har varit nöjd med det mesta, så jag har inte haft
nåt och ändra på.

(Håkan) Om du skulle beskriva din idealtränare, hur skulle den tränaren va då?
(Markus) Jag vet inte, men för mig är [tränaren] nästan en idealtränare, för jag tycker
… Jag håller med i stort sett allt som han säger. Så på det sättet … ja. Han är hård,
bestämd, rättvis … liksom, som jag tycker är bra att han … Han ger det han får
tillbaks.
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Markus håller med tränaren. Han ser sig själv som en med tränaren jämbördig
person. En person som inte behöver tvingas eller kontrolleras. Ett subjekt i
förhållande till tränarsubjektet. Det finns trots detta goda möjligheter, om man
så skulle vilja, att se pojkarnas beroende av tränaren som lika beroende som
flickornas – eller flickornas lika självständigt som pojkarnas.

I förhållandet mellan subjekt och subjekt karakteriseras relationen mellan
aktiv och tränare inte av underkastelse och kontroll, utan av jämbördighet och
ömsesidighet. Vid meningsskiljaktigheter kan den aktive driva igenom sin vilja
utan att riskera sanktioner som eventuellt leder till att han/hon slutar med
idrott. I förhållandet mellan objekt och subjekt karakteriseras relationen mer
påtagligt av underkastelse och kontroll. Meningsskiljaktigheter resulterar oftare
i sanktioner (subtila eller ej) som leder till att den aktive slutar med idrotten.
Vad är då ’autonomi’ och ’beroende’?

Autonomi och beroende existerar knappast som två givna och en gång
för alla identifierbara storheter, vilka refererar till givna beteenden eller till en
given identifierbar praktik, utan har mer att göra med vilket förhållningssätt man
utvecklar i relationen till sig själv och till andra människor. Autonomi innebär
att man ser sig själv som fri och obunden (och kompetent?) i förhållande till
en given praktik eller till andra viljor och önskemål inom en social kontext.
Beroende innebär, tvärtom, att man inte ser sig som fri och obunden (och
kompetent?) i förhållande till en given praktik. Varken autonomi eller
beroende har så mycket att göra med hur man objektivt sett bemästrar det
som ska bemästras eller ej, eller någon enkelt identifierbar uppsättning
beteenden eller uttrycksformer. Det handlar mer om ett förhållningssätt till sig
själv och till sin omgivning. Det är alltså inte så att unga idrottare som
uppfattar sig själv som fria och autonoma idrottare (på egna villkor)
’egentligen’ inte skulle vara det, eller att unga idrottare som uppfattar sig själva
som beroende idrottare som uppfattar sig själva som i behov av ’kontroll’ inte
alls behöver det. Tvärtom, ser man sig som autonom är man det i allra högsta
grad, men man är det inte i förhållande till villkor som man själv på ett
suveränt sätt överblickar och behärskar, utan i förhållande till villkor som
producerar ett autonomt subjekt. Uppfattar man sig som beroende ’är’ man det, på
samma sätt, men man är inte beroende i förhållande till villkor som rent
objektivt sett är förnuftiga eller ändamålsenliga, utan i förhållande till villkor
som producerar ett beroende.

Träningsprogram
Autonomi och beroende som förhållningssätt till sig själv och, i det här fallet,
till sin tränare och sin träning, kan diskuteras också i relation till
träningsprogram. Bruket av träningsprogram konstituerar en situation där
aktiva behöver tränarens hjälp, eller som David kort och gott konstaterar, efter
att ha slagit fast att han i princip kan göra all träning själv: ”Ja, jag skulle inte
kunna skriva träningsprogram själv, det skulle jag inte kunna göra.”

[…] rent träningsmässigt så […] klarar jag mig mer och mer och träna själv utan han
[tränaren], men jag måste ju ha hjälp med papper och så. (Markus)
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Träningsprogrammets form, uppbyggnad och användning ligger till grund för
ett visst förhållningssätt både visavi sig själv och träningsprogrammet.
Tränaren ”överlåter till oss [de aktiva] å följa dom, men det är han som
lägger upp vad som ska göras” (Eva). Träningsprogrammet ersätter tränaren,
men det är knappast tränaren som sådan som är närvarande. Tränings-
programmet framkallar hos den aktive möjligen minnet av tränaren och därvid
de förhållningssätt till världen som är förknippade med denna relation. En
’seriös’ aktiv följer träningsprogrammet. Uppfattas relationen mellan aktiv och
tränare som en autonom relation, följs programmet så att säga i princip;
uppfattas relationen som beroende, följs programmet gärna till punkt och
pricka. Träningsprogrammet utgör också en möjlighet att distansera sig från
tränarens omedelbara (och ibland påfrestande) uppmärksamhet. Även i den
bemärkelsen betecknar programmet tränarens frånvaro mer än hans närvaro.
Träningsprogrammet är ibland också något som de aktiva vill ha för att
träningen ska bli mer effektiv (eftersom tränaren inte alltid kan vara
närvarande).

(Håkan) Får ni skrivna program?
(Anette) Mmh.
(H) Vad tycker du om det?
(A) Det tycker jag är jättebra, för att då, då vet man exakt vad man ska göra och det
hjälper också lite för att, förut också, när man var yngre, då fick man stå där och, och
så skulle man fråga: vad ska jag göra idag, och det blev så himla jobbigt. Det är bättre
och veta, för att … då behöver man inte riktigt lika mycket uppmärksamhet och då
vet man vad man ska göra, då kan man göra det.

Träningsprogrammet teknifierar och instrumentaliserar relationen mellan
tränare och aktiva. Även om träningsprogrammet i huvudsak är format av
tränaren, uppfattas det inte som om det är tränarens vilja som kommer till
uttryck i detsamma, utan en, i förhållande till en strävan efter att ’bli bättre’,
förnuftsbaserad vägledning, en vägledning som efterhand istället blir den
aktives egen vilja. Hur ser då tränare på bruket av program i förhållande till
pojkar och flickor?

Upp till 15-16 år då kan man ha lite mer grupp … gruppträning, där man inte liksom
får dom att bli fixerade vid nånting som kan kännas jobbigt för dom, innan dom har
gått ut nian och det här, utan det där är alltså en personkemi där du bör, kanske, känna
själv att nu är dom här aktiva, … aktiv kille eller tjej, redo för ett personligt program
[…] Men det där är en grej som jag tror man måste känna själv, för att jag tror att det
kan vara fel ibland och låsa upp dom för tidigt med personliga program. Framför allt
tjejer, för då får dom kanske en onödig press. (Tränare II)

Utifrån en syn på flickor som mindre självständiga, men också ambitiösa,
uppfattas träningsprogrammet som en källa till ’onödig press’. Istället blir
tränarens direkta närvaro vid träningspassen en nödvändighet, vilket i sin tur
ibland upplevs som stressande av flickorna. Att förse eller inte förse de aktiva
med träningsprogram, bygger på en idé om ’mognad’. Trots att flickorna
annars är de som brukar betraktas som ’de mogna’, är det inom tävlings-
idrotten tvärtom ofta flickorna som är ’de omogna’.
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Sammanfattning

Några olika bilder av ’tränaren’ kommer i detta kapitel till uttryck i
intervjuerna. Den kanske tydligast framträdande bilden, åtminstone bland
flickorna, är vad jag skulle vilja kalla ’den auktoritäre tränaren’. Han utgör
verksamhetens starka subjekt. Han ’vet vad som är rätt träning’ och vad som
är ’bra för mig’. Han har ett suveränt tolkningsföreträde, både när det gäller
kunskapsfrågor (han framställs som ett suveränt kunskapssubjekt) och i fråga
om hur ’verkligheten’ ska uppfattas. I det senare avseendet utgör tränarens
blick den givna referenspunkten för vad som är ’verkligt’ (objektivitet), medan
de aktivas egen, mer ’känslomässiga’ uppfattning, betraktas som mindre verklig
(subjektivitet). Den auktoritäre tränaren är inte en asocial typ, men han riktar
sitt sociala engagemang i första hand mot de som han uppfattar som ’seriösa’.
Han är inte nödvändigtvis ’skrikig’, men han kan ryta till ’om det behövs’. Det
auktoritära ligger mera i det suveräna förhållningssättet än i ett
uppseendeväckande yttre.

En annan bild, som jag uppfattar som något mer komplex och otydlig, är
’den demokratiske tränaren’. Bilden av denne tränare kommer oftare till
uttryck bland pojkarna. Den demokratiske tränaren förekommer i (minst) två
varianter: ’den sociale tränaren’ (huvudsakligen bland pojkar), vilken
förknippas med en tämligen centraliserad syn på ledarskap och kunskap, och
’den individorienterade tränaren’ (huvudsakligen bland flickor), vilken
förknippas med en decentraliserad syn på ledarskap och kunskap. Den sociale
tränaren är mer något av en kompis med de aktiva, även om han också kan ses
som en fadersgestalt som samtidigt håller uppsikt över sin (kanske lite
barnsliga?) flock. Träningsgruppen utgör i den sociale tränarens diskurs nästan
en organisk social enhet. Den dominerande relationen är den mellan tränaren
och gruppen (i sin helhet). Den individuelle tränaren är också en kompis med
de aktiva, men saknar de flesta drag av kontroll. Ansvaret för träningen är
decentraliserat till den aktive (i singularis). Träningens uppläggning diskuteras
mellan varje aktiv och tränare. Kunskap är i den här relationen en dynamisk
och skapande process, där aktiv och tränare kommer överens om vad som ska
gälla. Det verkliga utgörs inte av tränarens blick (det objektiva) utan av det hos
de aktiva upplevda (det subjektiva).

I förstone kan både den auktoritäre och den demokratiske tränaren
uppfattas som tämligen maskulina konstruktioner, men efterhand som bilden
nyanseras, tonas den stereotypa maskuliniteten ner. Den auktoritäre tränaren
kanske i större utsträckning går att jämföra med en traditionell maskulinitet (en
faderlig, övervakande och dominerande attityd), medan den demokratiske
tränaren, i synnerhet i den individuella varianten, i större utsträckning går att
jämföra med en modern maskulinitet (jämställd, kommunikativ och socialt
kompetent). Gemenskap, relationer och ett personligt förhållande mellan aktiv
och tränare blir mer önskvärt inom ramen för konstruktionen av demokratiske
tränaren, medan prestation, funktion och ett något distanserat och instrumen-
tellt förhållande mellan aktiv och tränare blir mer önskvärt inom ramen för
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konstruktionen av den auktoritäre tränaren. Är det då förhastat att säga att den
auktoritäre tränaren tilltalar pojkar mer och den demokratiske tränaren flickor?

Svaret torde här vara ett försiktigt ja. Även om både pojkarna och
flickorna menade att så nog var fallet när det gällde ’de andra’, är det flickorna
som, utifrån ’sig själv’ och åtminstone i explicita ordalag, ger uttryck för ett
krav på antingen en auktoritär eller en individuellt inriktad tränare, medan
pojkarna gärna lyfter fram en demokratisk/social. Flickornas krav på en
kunnig och sträng eller ’faderlig’ tränare kan då uppfattas som en verkligt
seriös inställning till idrotten, där flickorna ser en auktoritär, eller åtminstone
en individuellt inriktad, tränare som en given förutsättning för att lyckas i sitt
uppsåt att bli framgångsrika som idrottskvinnor. Inom ramen för denna
idrottsdiskurs är en praktiskt erfaren tränare nästan motsatsen till och att
föredra framför en teoretiskt lärd tränare. Pojkarna betonar, i explicita termer,
kamratskapet med tränaren, dennes sociala kompetens och förmåga att vara
’kompis’ med de aktiva samt gruppens tongivande karaktär. Denna vänskapliga
relation mellan pojkarna och tränaren utgör också underlag för bilden av ett
’brödraskap’, där tränaren och de manliga aktiva utgör en gemensam kategori
och kvinnliga aktiva en motsatt.

Jag har, för att avrunda, ägnat begreppen autonomi och beroende ganska
stort utrymme i det här och tidigare kapitel. Autonomi och beroende hänvisar,
precis som prestationer och relationer, knappast till specifika och enkelt
identifierbara handlingar och uttrycksformer. Begreppen betecknar ett
förhållningssätt, en attityd eller ett synsätt på verkligheten, där människor
uppfattas som beroende eller oberoende i förhållande till det som konstituerar
en blick. Flickor uppfattas i den bemärkelsen som beroende och relations-
inriktade i stort sett oavsett beteende, medan pojkar uppfattas som oberoende
och prestationsinriktade. Verkligheten när det gäller könsskillnader utgörs, sett
på detta vis, inte av det ’yttre’ som socialt, fysiskt och beteendemässigt skiljer
pojkar från flickor, utan av det ’inre’ och mentala.

Avslutning av del ett: en sammanfattning av intervjuerna

De intervjuade ungdomarnas och tränarnas utsagor i de nyss avslutade tre
kapitlen kan lätt uppfattas som en lång rad av individuellt präglade påståenden
med utgångspunkt i den individuella livssituationen och livshistorien. Detta är,
som jag ser det, en sanning med modifikation. Jag har redan påvisat en
uppsättning motstridiga drag i intervjupersonernas sätt att uttrycka sig som
inte kan reduceras till att de minns fel eller far med osanningar. Samtalen, såväl
deras svar som mina frågor, regleras av en uppsättning regelbundenheter som
jag benämnt diskurser. Dessa diskurser kan uppfattas både som avspeglingar
eller representationer av en verklighet som ligger bortanför det som sägs, och
som skapare av ’verklighetsbilder’ genom vilka människor förstår och tolkar
sin tillvaro – och som i den bemärkelsen bidrar till att skapa verklighet. 106 I den
här avhandlingen är utgångspunkten för analysen det senare perspektivet, även
                                                            
106 Teorin om representation respektive teorin om performativitet.
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om detta val av perspektiv inte i krass bemärkelse ska uppfattas som en fråga
om validitet, utan om att kunna undersöka vetandets och kunskapsformernas
styrningsmässiga funktion. Redan i kapitel 1 angav jag att det analytiska
perspektivet på nämnda regelbundenheter, eller diskurser, är historiskt, eller
nutidshistoriskt. Avsikten är m.a.o. att den iscensatta nutidsproblematiken,
dess möjlighetsvillkor, ska undersökas mot en historisk bakgrund. Jag ska här
kort sammanfatta intervjuerna genom en jämförelse med resonemang inom
idrotten som dominerade för dryga hundratalet år sedan.

I artikeln Gender in Modern Society: Femininity, Gymnastics and Sport,
diskuterar den danska idrottshistorikern Else Trangbaek på ett övergripande
sätt konstruktionen av manlighet och kvinnlighet i förhållande till
konstruktionen av sport och gymnastik i det sena 1800-talets Europa. I
följande två tabeller sammanfattas, företrädesvis utifrån tysk medicinsk,
pedagogisk, psykologisk litteratur samt encyklopedier, denna tids syn på kön
och fysisk aktivitet.

Tabell 1. Från Trangbaek 1997, Gender in Modern Society: Femininity,
Gymnastics and Sport, i The International Journal of the History of Sport, Vol. 14,
No. 3, s. 141.

Men Destined For Women Destined For
The outer life, public life, wide horizon

Activity (energy, strength, will-power,
firmness, courage, daring)

Doing (independence, ambition, goal-
oriented, industrious, taking authority,
power, antagonism)

Rationality (spirit, sensible, intellect,
thought, knowledge, abstract thought)

Virtue (dignity)

The inner life, domestic life nearness

Passivity (weakness, resignation,
devotion, fickleness, modesty)

Being (dependence, hard-working,
eager, preserving, self-denial, impact
adaptive, loving, goodness,
sympathetic)

Emotionality (feeling, heartbeat
sensitivity, being influenced,
receptive, religious, understanding)

Virtues (modesty, chastity, decorum,
loveable, tactful, grace, beauty)
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Tabell 2. Från Trangbaek 1997, s. 144. Survey of the virtues of sport and
gymnastics

Sport Swedish gymnastics
Self-denial
Stamina

Resourcefulness:
Courage
Alertness
Physical strength
Willpower
Practical sense
Excess

Hardening of the body
Discipline

Rationality
Physical education
Equilateral training of the body
Control
Ability to adapt
Moderation

Det är slående, som jag ser det, hur väl man skulle kunna sätta in ungdomarnas
resonemang å ena sidan om idrott, å den andra om kropp och kön, i tabellerna
ovan. Pojkar uppfattas som utåtriktade, aktiva, ’görande’, förnuftiga och
värdiga, egenskaper som i stor utsträckning korrelerar med idrottsvärden.
Flickor uppfattas som inåtriktade, passiva, ’varande’, känslomässiga och älsk-
värda, egenskaper knappast går ihop med tävlingsidrottens krav och värde-
grund (och som kanske är mer jämförbara med de värden som är förknippade
med linggymnastiken i Tab. 2, kolumnen till höger). Intervjuerna påvisar
emellertid också tydliga sprickor i uttrycksformerna. Speciellt gäller detta
kanske för flickorna, som numera deltar i den tävlingsidrott som länge
förknippats med manlighet. Flickorna har utvecklat ett antal strategier för att
förhålla sig till det paradoxala faktum att flickor får och förväntas delta
tävlingsidrott samtidigt som denna fortfarande uppfattas som huvudsakligen
en manlig verksamhet. Att delta i idrott är både möjligt och önskvärt, men
deltagande i starkt prestationsinriktad (och ’seriös’) tävlingsidrott är knappast
förknippat med det som brukar kallas ’bejakande av sin kvinnlighet’. Det
seriösa idrottandet har i denna bemärkelse ett pris, t.ex. att undvika allt som
kan uppfattas som ’socialt’ och därmed ’oseriöst’. Flera flickor utvecklar
dessutom en specifik strategi för att, som det verkar, hantera det motsägelse-
fulla faktum att flickor ’egentligen’ inte gillar prestations- och tävlingsinriktad
idrott. Jag tänker då på ’individualisering av sig själv’ och ’upp-och-nervänd
diskurs’. Sprickorna i resonemangen gäller också pojkarna. Dessa ger uttryck
för ett betydligt mer socialt och kroppsligt orienterat förhållningssätt till sig
själv och sitt idrottande än vad vi kanske är vana vid. Tillika framträder
pojkarna som något mer osäkra inför sin kropp och sin kroppslighet än vad
som är brukligt. I förlängningen av detta resonemang blir det möjligt att säga
att flickorna i själva verket är väl så förnuftiga och disciplinerade som pojkar-
na, vilka i större utsträckning framstår som halvhjärtade tävlingsidrottare.

I förhållande till dessa förändringar, eller förskjutningar i uttrycks-
formerna, framträder tränarna och deras syn på flickor och pojkar i idrott som
en i stor utsträckning bevarande faktor. Tränarna framstår som bärare inte
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bara av en bestämd uppfattning om hur friidrottsträning ska bedrivas, utan
också om hur ledarskap för flickor och pojkar ska se ut. I synnerhet gäller
detta bilden av ’den auktoritäre tränaren’. Även när det gäller tränarna och
deras förhållande till de aktiva ter sig framställningsformerna motstridiga.
Pojkarna bejakar i större utsträckning än flickorna en socialt och kollektivt
orienterad tränare, medan flickorna, i synnerhet de som framställer sig som
seriösa, bejakar en auktoritär och individuellt orienterad tränare.

Den här förändringen, att flickor skulle kunna ses som mer maskulina än
vad vi hittills velat erkänna och att pojkar på motsvarande sätt skulle kunna ses
som mer feminina, vilka historiska omständigheter vilar den på? Vilka makt-
och kunskapsrelaterade förskjutningar ligger till grund dels för pojkarnas och
flickornas sätt att se på sig själv och andra som idrottare, dels för min syn på
flickor och pojkar i idrott, mitt sätt att tolka flickornas och pojkarnas utsagor?
Är det över huvudtaget så att vi ska se på ’kön’ som en alltmer betydelselös
och ovidkommande kategori? Kommer vi i fortsättningen att få vänja oss vid
androgyna individer, där det genitala (fysiska) könet, har en alltmer reducerad
betydelse? På vilket sätt går talet om jämställdhet och jämställd idrott att länkas
till denna diskussion? Utgör jämställdhetsarbete inom idrotten ett systematiskt
sätt att reducera könsskillnader?



DEL 2.
EN NUTIDSHISTORIA

om idrottsmannen och idrottskvinnan

I denna avhandlingens andra del är avsikten att, utifrån en historiskt grundad
analys, undersöka de historiska villkor, som dels möjliggör flickornas,
pojkarnas och tränarnas sätt att uttrycka sig om sig själv och sitt idrotts-
engagemang, kroppen och ledarskapet, dels de ’nytolkningar’ som jag prövar i
förhållande till de utsagor om idrott, kön, kropp och ledarskap som jag
konfronterats med. Avsikten är också att undersöka de styrningsrelaterade
implikationerna i och med denna förändring

Analysen kommer, som jag tidigare redovisat, att vara riktad mot två
områden. För det första kommer den under 1900-talet mer övergripande
synen på idrott/tävlingsidrott, dess syfte och betydelse, och i relation till denna
synen på manligt och kvinnligt idrottsdeltagande och framväxten av ’jämställd
idrott’ inom ramen för RF: s officiella hållning, att undersökas. Under de två
senaste decennierna innebär detta i huvudsak de uttrycksformer som kommer
till uttryck i RF: s idé- och handlingsprogram för idrott och jämställd idrott,
och därtill knutna utvärderingar, samt de populärvetenskapliga texter som
publicerats av RF och idrottens studieförbund SISU om ’tjejers idrott’ under
1990-talet. För det andra kommer konstruktionen av kön i idrottsrelaterad
forskning i de akademiska disciplinerna fysiologi, pedagogik, psykologi och
historia under 1950-, 1970- och 1990-tal att analyseras.



KAPITEL 5.
IDROTT: FRÅN KARAKTÄRSDANING TILL FOSTRAN

Uppfostran arbetar genomgående på det
sättet: den försöker genom en serie lockelser
och fördelar styra individen mot ett tanke-
och handlingsmönster som, när det omstätts i
vana, drift och lidelse, härskar i honom och
över honom mot hans egen yttersta fördel men ”till
förmån för det allmännas bästa.”

Friedrich Nietzsche, Den glada
vetenskapen 1882

Inledning

När 1900-talet var ungt var idrotten i Sverige måhända vital, men knappast
den massrörelse den så småningom blev. Därtill var kvinnligt deltagande i
tävlingsidrott mycket begränsat och framförallt sågs den inte med helt oblida
ögon. Avsikten med det här kapitlet är inte att fullödigt beskriva kvinno-
idrottens historiska framväxt, inte att peka på de orsaker som låg till grund för
denna och inte heller att försöka avgöra huruvida idrotten egentligen är att
betrakta som jämställd eller ej. Syftet är istället dels att förtydliga den nutids-
historiska ansatsen, dels att, på ett översiktligt sätt och delvis utifrån andra-
hanslitteratur, belysa en serie av händelser som under 1900-talet kom att ligga
till grund för konstruktionen av jämställdhet mellan kvinnor och män i svensk
idrottsrörelse. Dessa händelser har med kvinnoidrottens framväxt i Sverige att
göra. Kapitlet utgör därigenom också ett sätt att gestalta det historiska skede
där min nutidshistoriska analys tar vid. Den nutidshistoriska, eller genea-
logiska, ansatsen utgör inte ett försök att redovisa vad som ’egentligen hände
då’ eller enskilda aktörers kamp för kvinnligt deltagande i idrott och jämställd
idrott eller de tankar som a priori orsakade händelseutvecklingen, utan ett
försök att teckna en bild av de omständigheter och resonemang som möjlig-
gjorde kampen för jämställdhet inom idrotten och vilka verklighetseffekter
man kunnat skönja i dess kölvatten.

Uppmärksamheten kommer nu att riktas mot de diskurser som
konstituerat synen på och förståelsen å ena sidan av tävlingsidrotten, å den
andra av kvinnoidrott (kvinnlig tävlingsidrott). Det gäller då vilka resonemang
som har dominerat, vad som har kunnat sägas med emfas och legitimitet samt
vilka som har haft auktoritet att tala i det ena eller det andra ärendet. Den
tidsrymd som behandlas i det här kapitlet tar sin början i samband med
införandet av ’den brittiska sporten’ i svenskt idrottsliv i Sverige runt sekel-
skiftet 1900 och slutar i och med kvinnoidrottens kvantitativa genombrott och
RF:s antagande av jämställdhetsprogram.
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Kvinnoidrottens arkeologi

Idrottens idé och modernt politiskt tänkande
Idrottens historia beskrivs ibland som lika lång som människans. Man kan
(med lite god vilja) finna uttryck för idrott i de flesta kulturer. En sak verkar
dock flera forskare vara överens om: idrott i vår bemärkelse framträder för
första gången under 1800-talet, närmare bestämt i 1800-talets England.107

1800-talets engelska sport är emellertid inte ens den identisk med nutidens
idrott, och även inom ramen för nutiden existerar olika varianter av tävlings-
idrott, även om en del grundläggande drag är gemensamma.108

Tävlingsidrotten i dess, väl att märka, moderna utformning, bygger på en idé som för
bara 150 år sedan tedde sig som en utopi. Nämligen tanken på allas lika rättighet och
möjlighet att, oavsett börd och social hemvist, göra sin lycka på den sociala arenan
inom ramen för en öppen offentlighet.109

Den moderna tävlingsidrotten kom att praktiseras i samband med tankar som
var sprungna ur upplysningsfilosofin: frihet (fri konkurrens mellan individer på
en öppen marknad av prestationer och jämförelser), jämlikhet (alla individers
lika värde, en förutsättning för objektiva jämförelser) och broderskap (solida-
ritet, gemenskap och individens förhållande till ett större sammanhang; idrotten 
som karaktärsdanare eller moralisk, fysisk och social fostrare). Inom ramen 
för det dominerande politiska tänkande som tar sin utgångspunkt i upplysnings-
filosofin blir 1) individens frihet såväl förutsättningen som målet både för den 
typ av styrning och den typ av kunskap som kan betraktas som legitim. 
Detta innebär att  människor 2) ska styras utifrån sin grundläggande natur, sina
behov eller intressen och att 3) kunskap om den mänskliga naturen är förutsättningen
för legitim styrning. 4) Människan betraktas som en varelse med en given förmåga
att agera autonomt och fatta förnuftsmässiga beslut.110

Frihet, naturliga behov, kunskap, förnuft och autonomi knyts således
samman till den helhet som konstituerar det jag vill beteckna det moderna
liberala politiska subjektet. I det moderna västerlandet konstrueras (den
                                                            
107 Koivula 1999: ” The making and development of modern sport is said to have taken place
during the late 18th and 19th century in Victorian England […] This was a period
characterized by rapidly changing economic and political structures, by a complex class
structure and changing interclass relationships, by growing discourse and concern for
sexuality, and by drastic social transformations of the family unit and the roles of men and
women” (s. 17).
108 Idrotten har visat sig vara svår att definiera ens på en mycket grundläggande nivå.
109 Dahlén 1995, Sport och unga män, i Bolin & Lövgren (red), Om unga män. Identitet, kultur
och livsvillkor (Lund: Studentlitteratur), s. 193.
110 Hultqvist & Petersson (red) 1995, skriver: ” I grova drag grundar sig den liberala
styrningsmentaliteten på en solid och djup tillit till kunskap och expertis och på definitionen
och konstruktionen av vad som framstår som möjligt att styra och reglera (det offentliga)
respektive omöjligt (det privata)” (s. 28). Jfr. också Foucault 1989b, Upplysningen,
revolutionen och framstegets möjlighet, i Östling (red), Vad är upplysning? Kant, Foucault,
Habermas, Mendelssohn, Heidegren (Stockholm/Stehag: Symposion), ss. 39-55.
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politiska) människan som en fri, självständig och förnuftig samt för sina
handlingar personligt ansvarig och inom ramen för en solidarisk gemenskap
självreglerande individ. Som sådan bärs individen upp av vetenskaplig kunskap
och expertis.

Svårigheter dyker upp när vi tvingas inse att vetenskapens sanningar är
stadda i ständig förändring. Moderniteten har, precis som beteckningen
antyder, en ständig rörelse inbyggd i sig själv, en rörelse som kanske rättare
sagt tar sig i uttryck som ett tvivel. Först och främst: hur ska vi kunna avgöra
när människan egentligen är fri eftersom det som betraktas som frihet ena
dagen kan vara nästa dags förtryck? Eller som Hultqvist och Petersson skriver:

Friheten är en amorf skapelse, som byter färg och plats, från det offentliga till det
privata, lika lätt som kameleonten anpassar sig till förändringar i sin livsmiljö.”111

Istället kan talet om frihet och frigörelse ses som delar i modern
maktutövning.

För det andra: vad ska betraktas som sann kunskap om människan? Den
ena dagens sanning, blir nästa dags lögn, myt eller ideologi. Istället för att utgå
ifrån att det är kunskapsobjektens ’natur’ som vetenskapen kartlägger, vare sig
det gäller människans eller samhällets, kan man betrakta kunskapsobjekten
som konstituerade i förhållande till den dominerande makt- och kunskaps-
relationen, eller styrningsmentaliteten. Kort och gott bör kunskapsobjekten,
däribland människa och samhälle, ses som effekter av styrning snarare än som
’naturliga’ storheter. Kunskapsobjekten är effekter av ett visst sätt att se på världen. Vi
verkar inte kunna vara riktigt säkra på att det som hålls för sant också
korresponderar med den så kallade ’verkligheten’.

För det tredje: vad innebär det att människan betraktas som en autonom
och förnuftig varelse? Kan vi utgå ifrån att människan alltid och i alla samman-
hang har möjlighet att på ett strikt förnuftsmässigt sätt begrunda de möjlig-
heter och handlingsalternativ som hon ställs inför? Kan hon alltid förutse dess
konsekvenser? Människor kan säkert fatta förnuftsmässiga beslut och därtill i
viss utsträckning förutse dess konsekvenser, men vi kan inte alltid värdera de
premisser vi utgår från och endast i ytterst begränsad omfattning förutse
konsekvenserna av våra val och handlingar. På makronivå har ingen människa
eller institution suverän kontroll över det historiska skeendet.

När det gäller kunskapssyn är pendelrörelsen mellan naturalism
(biologisk essentialism) och social konstruktivism signifikativ för modernt
tänkande. Inte minst gäller detta i förhållande till frågor om kön och köns-
skillnader. Båda hållningarna utgör teman såväl i liberalistiskt tänkande som i
feministiskt. Den ena, naturalismen, ser mänskligt beteende som ett uttryck för
hennes naturliga (genetiska) arv, den andra ser mänskligt beteende som ett
uttryck för hennes miljö (uppväxt- och levnadsvillkor).

Liberalismen kan vidare ställas i relation till den omfattande individuali-
sering som flera forskare identifierat sedan det feodala systemets fall, mer
konkret uttryckt som ett antal individualiserande praktiker – varav tävlings-

                                                            
111 Hultqvist & Petersson (red) 1995, s. 21.
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idrotten kan ses som en. Människan uppträder i allt större utsträckning som ett
enskilt moralfilosofiskt autonomt och förnuftigt subjekt. Denna förskjutning
är emellertid dubbelbottnad. Foucault har pekat på att modern politisk
styrning också fungerar totaliserande, bl.a. genom att ’människan’ och
’människans natur’ kommit att uppfattas som ahistorisk och kontextobunden.
Kunskap om människan formuleras gärna i universell form. Därtill har ett
antal generella moralkoder övertagits i något modifierad form från kristen-
domen och numera uppträder i sin sekulariserade form. 112 Använder man
tävlingsidrotten som illustration, kan man notera att den moderna tävlings-
idrotten (sporten), med sina rötter i det industriella Västeuropa, numera nästan
totalt dominerar idrottsutbudet världen över.

Karakteristiskt för den moderna idrotten är det som brukar kallas
utvecklingsoptimism. Mer konkret uttryckt rör sig denna utvecklingsoptimism
om förekomsten av rekordnoteringar (den moderna idrottsrörelsens totem113),
och därtill en uppsättning värden som har betecknats som vetenskapligt
rationella, byråkratiska och systematiska.114 Den moderna idrotten är en i
raden av institutioner som bidrar till iscensättningen av den moderna
’människan’ som en autonom och förnuftig varelse på en öppen marknad av
möjligheter, situerad i en solidarisk gemenskap av medborgare. Med detta
menar jag inte att människan egentligen skulle vara någon helt annan, utan att
iscensättningen utgör den förhandsinställning vi har i förhållande till mänskligt
tänkande och beteende, vårt eget såväl som andras och att denna förhands-
inställning inte bara är att betrakta som intellektuellt-abstrakt utan kanske
framförallt som kroppsligt-spontan. ’Människan’, så som vi känner igen henne,
är närmast en effekt av det historiska sammanhang vari hon uppträder. ’Den
fria människan’ kan betraktas som ett uttryck för de typer av styrnings-
mentaliteter som existerar i det moderna Västerlandet. Friheten är inte längre
maktutövningens motsats, utan såväl dess förutsättning som dess mål.115

En grundläggande uppgift blir här alltså att undersöka betingelserna för
att konstituera sig själv som ’fri’ i samband med idrottsutövande. Vilka
egenskaper skrivs in i den fria idrottande människan? Vilket pris måste vi
betala för att åtnjuta denna frihet? Det är ingen nyhet att påpeka att den frihet
som vi har haft att göra med under den moderna epokens tidiga historia i
huvudsak är, eller har varit, begränsad till den manliga delen av befolkningen.
Inte minst när det gäller tävlingsidrotten. Mer korrekt uttryckt kan man säga
                                                            
112 Foucault 1991a. När det gäller idrotten föreligger samma spänningsfält mellan
individualisering och totalisering. Många författare har sett idrotten som en
individualiseringskultur, medan den finske idrottssociologen Kalevi Heinilä i en spännande
artikel från 1982 talar om idrottens ’totaliseringsprocess’. Se Heinilä 1982, The Totalization
Process in International Sport, i Sportwissenschaft Vol. 3, ss. 235-254.
113 Schimanski 1994, Mannen, sporten och historien, intervju med Hans Bonde, i Populär
Historia Nr. 6, s. 52.
114 Seminarium med idrottshistorikern Jan Lindroth på Svenska Friidrottsförbundet, 1997-
01-18.
115 Foucault 1982: “When one defines the exercise of power as a mode of action upon the
actions of others, when one characterizes these actions by the government of men by other
men – in the broad sense of the term – one includes an important element: freedom. Power
is exercised only over free subjects, and only insofar as they are free” (s. 321).
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att konstruktionen av det politiskt legitima subjektet har konvergerat med
konstruktionen av ’mannen’,116 även om han inte uppträtt som könsmärkt
(kroppslig) individ, utan som könsneutral. Kvinnan, däremot, har uppträtt som
kroppslig varelse och i princip underställd den manliga viljan. ’Kvinnan’ har
utgjort ett objekt i förhållande till det ’manliga’ subjektet. På så sätt har frihet
för kvinnor gått via en man. De fysiska aktiviteter för kvinnor som tog form
under 1900-talets första decennier var således i första hand motiverade å ena
sidan av kraven på att föda välartade barn och å den andra av att vara
behagfulla. Framväxten av kvinnlig tävlingsidrott kan, mot denna bakgrund,
betraktas som ett sätt att iscensätta ’kvinnan’ som ett autonomt och legitimt
politiskt subjekt. Hur ser betingelserna för denna utveckling ut?

Kvinnoidrottens tidiga historia
Utifrån den forskning som genomförts om den svenska idrottsrörelsens
historia, kan man konstatera att RF-ledningen under seklets första decennier
ställde sig kallsinnig till kvinnors deltagande såväl i tävlingsidrottslig verksam-
het som i förbundsarbete på central nivå.117 På ett mer övergripande plan
uppfattades kvinnligt tävlingsidrottande i det tidiga 1900-talet som något
onaturligt, något som kunde leda till att kvinnan miste sin kvinnlighet. I dessa
resonemang finner vi ofta en paradoxal uppfattning såtillvida att kvinnan å ena
sidan ’av naturen’ sågs som skickad att göra vissa saker samtidigt som denna
natur å andra sidan var av tämligen ytlig karaktär. Deltagande i manliga
aktiviteter ansågs kunna förmanliga henne (liksom att manligt deltagande i
kvinnliga aktiviteter kunde förkvinnliga honom).118 Det fanns en tydlig, och i
allra högsta grad legitim och moraliskt önskvärd fysisk arbetsdelning som
legitimerades i könens ’naturliga olikhet’. En vanlig uppfattning var att varje
människa besitter en begränsad mängd energi som det gäller att hushålla med
– kvinnor en mindre mängd än män. Medan männen kunde slösa sin energi på
fysiska ansträngningar, var kvinnorna begränsade av den energi som
reproduktionsorganen krävde. De kunde inte, borde inte eller fick inte,
anstränga sig lika mycket som män.119

En motstrategi som förekom bland kvinnor var att hävda motsatsen: ”Vi
kvinnor kunna ej förstå, att utmärkelsetecken [för idrottsliga prestationer] vore
så mycket skadligare för kvinnor än för män”, menade t.ex. gymnastikdirektör

                                                            
116 Denne man är, väl att notera, inte vilken man som helst, eller män i allmänhet, utan en
mycket specifik manskonstruktion, som väl närmast motsvarar den vite, västerländske,
heterosexuelle, familjemannen i kostym, slips och attachéväska.
117 Den som på det mest genomgripande sättet analyserat denna problematik är
idrottspedagogen Eva Olofsson (se Olofsson 1989a).
118 Sådana var resonemangen när RF skulle besluta om införandet av ett kvinnligt
idrottsmärke. Se t.ex. Olofsson 1989a, s. 63.
119 Det finns många likheter med den antika diskussionen om ’hetta’ och relationen mellan
’hetta’, manlighet och kvinnlighet. Se Ljunggren 1999, s. 221. Se också Mangan & Park (red)
1987, From ’fair sex’ to feminism. Sport and the socialization of women in the industrial and post-industrial
eras (London: Frank Cass) samt Smith-Rosenberg & Rosenberg 1973, The Female Animal:
Medical and Biological Views of Women and Their Role in Nineteenth-century America, i
Journal of American History nr. 60, ss. 332-356.
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Anni Collan.120 Collans resonemang rörde sig inte kring frågan om kvinnor
och män var lika eller ej, utan om huruvida skillnaderna var av sådan art att de
kunde legitimera en utestängning av kvinnor från tävlingsidrott och utmär-
kelsetecken. I förhållande till denna använde kvinnoidrottsmotståndarna en
helt annan strategi, vilken istället pekade på könsskillnadens (eller den
’kvinnliga särartens’) avgörande karaktär. Då var ’hindren’ för legitimt
kvinnligt deltagande i idrott explicita. Det fanns helt enkelt ett direkt motstånd
bland (de manliga) idrottsledarna mot – alternativt ett ljumt intresse för –
kvinnlig tävlingsidrott eller att integrera den kvinnliga idrotten i RF-familjen.
Med gymnastiken var det annorlunda!121 Här använde en förgrundsfigur som
Elli Björkstén tydliga särartsargument för att motivera och legitimera
utvecklandet av en från den manliga gymnastiken åtskild kvinnogymnastik. Så
här skrev Björkstén 1918:

Att kvinnogymnastiken i så hög grad kopierat mansgymnastiken visar huru liten
förståelse man haft för den psyko-fysiska olikhet som förefinnes de båda könen
emellan. […] Styrkan får aldrig vara huvudsak i kvinnogymnastiken. Den uppövas,
men endast till den grad, som icke ogynnsamt inverka på en frigjord, vacker hållning
och på spänstiga rörelser under full isolation. Smidighet, skönhet, rytm och grace för
inkomma till fullt uttryck i rörelserna och likaså böra desamma återspegla det hos
kvinnan inneboende starkt utpräglade själslivet.122

I sin strävan efter att forma en för kvinnor specifikt utformad gymnastik,
hänvisar Björkstén till de specifika kvinnliga och ’naturliga’ egenskaper som
var tillgängliga i samtiden. Kvinnogymnastiken betonade, förutom smidighet,
skönhet, rytm och grace, också hälsobringande effekter. Detta kan ställas i
relation till tävlingsidrotten vid sekelskiftet, där

vare sig fysiologiska, estetiska eller sociala aspekter på idrott framhävdes. […] mentala
aspekter var de mest omhuldade: idrott och därmed självklart sammanbundet tävling,
ansågs befrämja en lång rad egenskaper som t ex viljestyrka, koncentrationsförmåga,
mod, självkännedom, självbehärskning och renlevnad.123

Förutsättningarna var således olika. Idrottsrörelsen var en manlig domän dit
kvinnor hade litet tillträde. Även om kvinnoidrott förekom, ansågs det som
både opassande och olämpligt för kvinnor både att delta i tävlingsidrott och
engagera sig som idrottsledare. Likhetsresonemanget blev ett sätt att hävda
rätten till tillgänglighet och beslutsrätt. Inom gymnastiken var förhållandena
delvis omvända. Gymnastiken, sådan den formats av gymnastikpedagoger som
Hjalmar Ling, ansågs passande för både män och kvinnor (även om kvinnor
inte fick/ansågs kunna göra de mest avancerade gymnastiska övningarna). Att
                                                            
120 Gymnastikdirektör Anni Collan (någon gång mellan 1911 och 1915), citerad i Olofsson
1989a, s. 64.
121 Jfr. Nilsson Gangnebien 1998, Kvinnogymnastik på manlig arena, i Fagrell & Nilsson
(red), Talet om kroppen. En antologi om kropp, idrott och kön (Stockholm: HLS Förlag), ss. 132-
160; och Laine 1998.
122 Björkstén 1918, Kvinnogymnastik D. 1 (Stockholm: Bonniers).
123 Lindroth 1974, Idrottens väg till folkrörelse. Studier i svensk idrottsrörelse till 1915 (diss., Studia
historica Upsaliensa; 60), s. 45.
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hävda kvinnors särart blev ett sätt att motivera utvecklandet av kvinno-
gymnastiken. Samtidigt förtydligade den senare de drag som gärna förknip-
pades med kvinnlighet: grace, rytm och smidighet.124

Mot denna bakgrund bör vi inte se särarts- respektive likhetsstrategierna
som låsta varken vid antingen makt- eller motståndsstrategier eller vid
specifika tidsperioder eller epoker. Snarare kan man se dem som parallella och i
tiden ständigt tillgängliga typer av resonemang, som har med avsikter och ändamål att göra.
De båda resonemangen utgör inte bara två styrningsrelaterade tekniker, de
utgör samtidigt två olika sätt att forma självförståelse kring. Utifrån mitt
grundtema handlar formandet av ’kvinnoidrott’ eller ’kvinnogymnastik’ inte så
mycket om skapandet av två skilda aktiviteter som motsvarar de faktiska
egenskaper som vi kallar kvinnliga. Arbetsdelningen – vilken arbetsdelning
mellan könen vi nu än talar om – kan istället ses som grundläggande för
uppfattningen om de ’naturligt åtskilda könen’. Könen konstruerades mot en
grund av ’yttre’, fysiska (könsorgan) eller sociala (arbetsdelning) faktorer, som
t.ex. att män sysslade med tävlingsidrott och inte kvinnor (åtminstone inte
’riktiga’ kvinnor). Arbetsdelningen är konstitutiv för uppfattningen om kön snarare än
det omvända.

Den direkt skeptiska attityden mot kvinnligt idrottsdeltagande som fanns
i seklets begynnelse, ersattes under 1920- och 1930-talen med ett försiktigt
intresse.125 Detta framgår i Inga Löwdins självbiografiska artikel ’Glimtar från
”kvinnokampens år”’ i Svensk Idrottsforskning Nr 2 (2000).126 De ’kvinnorätts-
vindar’ som blåste under 1900-talets första år gick inte idrottsrörelsen helt
förbi. Man kunde inte längre med självklarhet hävda att kvinnor inte borde
syssla med tävlingsidrott och heller inte ha tillträde i idrottsrörelsens högsta
beslutande organ. Det var emellertid inte bara intresset för kvinnligt idrottande
som ökade, utan för idrottsdeltagande i stort. Hur ser då betingelserna några
årtionden framåt i tiden ut, dvs. runt det andra världskriget.

Brytningstid

Från karaktärsdaning till hälsa och ungdomsfostran
I det följande avsnittet analyseras synen på idrott och kvinnlig idrott under en
period där 1943 års Handbok från Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningar-
nas Riksförbund (nuvarande RF) utgör startpunkt och 1976 års Kvinnan – vår
ledarreserv. En rapport från Riksidrottsförbundets utbildningssektion slutpunkt.127

                                                            
124 Björkstén ledde en bejublad uppvisning i truppgymnastik för kvinnor vid
’Solskensolympiaden’ i Stockholm 1912. Långt senare skrev fysiologen Erik Hohwü
Christensen att kvinnogymnastiken egentligen var långt mer förnuftsmässigt utformad än vad
mansgymnastiken var. Se kap. 8.
125 Claes Annerstedt har i sin Kvinnoidrottens utveckling i Sverige gestaltat kampen mellan till
kvinnlig tävlingsidrott välvilliga och avståndstagande journalister under 20-talet. Se
Annerstedt 1983, Kvinnoidrottens utvecklings i Sverige (Malmö: Liber), s. 7ff.
126 Ss. 4-10.
127 De texter som jag använt mig av, förutom redan nämnda, är i huvudsak RF:s Handbok
från 1949, debattboken Idrott är … 15 författare om idrottens idé, ideologi och uttrycksformer från
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Eftersom relationerna mellan idrottsrörelsen och svenska staten förtätades
under denna tid, kommer även två statliga utredningar under perioden att
undersökas: Idrotten och samhället. Betänkande om statens stöd åt idrott och friluftsliv
(SOU 1957:41) och Idrott åt alla. Betänkande avgivet av Idrottsutredningen (SOU
1969:29). Nya släktskapsförhållanden (därav begreppet genealogi) mellan
idrott och fysisk och social fostran uppstod, medan gamla uttrycksformer, som
karaktärsdaning och fosterländskhet, mönstrades ut eller försköts till mer
undanskymda sammanhang.128 Denna förändring kan säkert också sättas i
relation bl.a. till den ökade kvinnoidrotten, men i vid bemärkelse också till att
idrotten spreds från att huvudsakligen har varit förbehållen unga män till att
rikta sig mot alla samhällsgrupper. Detta gällde inte bara kvinnor utan också
barn och ungdomar och senare även pensionärer, invandrare och
handikappade m.fl.

1943 publicerade Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas
Riksförbund en Handbok, som i något reviderad form återutgavs 1949, då
förbundet bytt namn till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). I inledningen till
denna lilla skrift beskrivs ’Idrottens betydelse för individen och samhället’.
Fortfarande känns några av de tongångar som varit framträdande sedan det
sena 1800-talet igen. Det är t.ex. de unga männen som ska njuta friheten.

Det är icke för att förnöja folket med tävlingsfester, eller för att de unga männen skola
vinna lagerkransarna, som vi låta vår ungdom beträda idrottsfältet, utan för att det gör
det möjligt för dem att erfara en större glädje än hedern att få bära en krans av lager
eller kvist av oliv, nämligen att njuta det högsta som kan bjudas en man: friheten för
landet och varje dess medborgare samt att befordra dess storhet och dess
innebyggares välstånd och lycka. Så karakteriseras för redan över 2.000 år sedan
idrottens mål av en grekisk filosof, som i en dialog låter Solon uttala sig om idrottens

                                                                                                                                                                      
1957 och en liten folder som RF spred 1971, kallad Idrott åt alla. Urvalet kan måhända
uppfattas som lite väl spretigt. Ett huvudsakligt skäl är att det inte förekom någon
regelbunden spridning av publikationer av den typ av idé- och handlingsprogram som blev
vanligt från 70-talets slut och framåt. De skrifter jag vänt mig till motsvarar de kriterier som
jag ställde upp i kapitel 1: publicerade av, eller i namn av, RF och offentligt spridda. RF:s
Handbok publicerades, mig veterligen, endast 1943 och 1949 (med endast smärre
förändringar i den senare i förhållande till den förra). Idrott är rönte på sin tid endast ringa
intresse och debatt, har det sagts mig, men avsikten är inte att bedöma vilket inflytande
boken kan tänkas ha haft i den samtida debatten och inte heller att belysa vilka de enskilda
författarna var, utan att undersöka de grundläggande dragen i deras resonemang om
idrott/kvinnlig idrott/jämställd idrott. Vilka är de grundläggande konflikterna,
spänningsfälten, som dras upp? Hur gestaltar sig dessa i mycket precisa frågeställningar eller
problemområden? Jag har också blivit rådd att läsa andra statliga utredningar från den här
perioden, för att få ett vidare grepp om ’tidsandan’. Detta råd har jag inte följt, mest av
praktiska skäl, men också för att det som kan kallas ’tidsanda’ i största allmänhet inte
intresserar mig så mycket som den typ av resonemang som förs i specifika frågeställningar,
kring specifika teman. Några flera publikationer av den här typen har jag inte kunnat spåra.
128 Kjell Gustavsson skriver att idrottens tidiga värdegrund kom att ’sedimenteras’, dvs.
”värdebasen är inbäddad i idrottens historiska, kulturella och politiska utveckling på ett
sådant sätt att den blivit osynlig.” Gustavsson 1994, Vad är idrottandets mening? En
kunskapssociologisk granskning av idrottens utveckling och läromedel samt en organisationsdidaktisk
kompetensanalys (diss., Stockholm: Almqvist & Wiksell, Uppsala studies in education 55) s. 31.
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idé och mening. Denna period har, trots perioder av förfall och urartning, varit
idrottens bärande kraft genom tiderna.129

Idrotten har vidare, enligt Handboken,

otvivelaktigt utövat och utövar alltjämt ett starkt inflytande såväl på människosläktets
fysiska utveckling som på individens karaktärsdaning. Idrotten är visserligen icke ett
universalmedel mot allt ont, men - rätt bedriven - medför den en härdning av kropp
och själ gentemot det onda. Härdning är stärkande av muskler, nerver och blodbanor
samt av andliga krafter; friska starka organ ge friska, starka tankar; härdat sinne ger
dådkraft; dådkraft och styrka ger livsglädje.130

Citatet är bl.a. intressant för det sätt på vilket relationen mellan ’kropp’ och
’själ’ beskrivs. En vanlig uppfattning har varit att kroppen och själen utgör
varandras motsats och att kroppen under lång tid, enligt Susan Bordo, har
underställts andens kraft.131 Kroppen har i den bemärkelsen positionerats som
objekt i förhållande till ett andligt subjekt. Men det går kanske att se på
formuleringen i citatet ovan på andra sätt. I Handboken är det hierarkiska
förhållandet mellan kropp och själ inte helt entydigt. Ungefär som i Juvenalis’
berömda tes ’mens sana in corpore sanum’ (en sund själ i en sund kropp) kan man
se förhållandet som mer jämbördigt. Även om en karaktärsdaning av själen går
via en disciplinering av kroppen, mynnar den ut i ’livsglädje’ som en följd av
det dialektiska förhållandet mellan kropp och själ. Idrottsträningen teknifierar
emellertid förhållandet mellan kropp och själ och blir till en självreglerande
regim som kretsar kring individens eget förhållande till sig själv.

Sund livsglädje vinnes dock endast genom arbete och kamp, kamp framförallt mot det
egna jaget. Varje utövare av idrott vet, att framgången, resultaten, endast vinnes
genom försakelse och strid.132

Denna diskurs bär tydliga konfliktorienterade drag. En konfliktorientering som
är inriktad mot individens inre. ’Karaktärsdaning’ utgör i den bemärkelsen ett
sätt att problematisera förhållandet till sig själv. De moraliska (patriarkala)
inslagen är påtagliga. Genom att delta i idrott utvecklas den individuella viljan,
ständigt inriktad på det uppställda målet. Man vinner herravälde över kroppen,
i termer av att kroppen annars skulle leva sitt eget liv, en djurisk eller annan
demonisk vilja. Idrottsdeltagande stärker också enligt handboken kamratandan
och gemensamhetskänslan samt uppfostrar till självbehärskning och offervilja.
Konfliktsynen är emellertid begränsad till individens förhållande till sig själv.
Idrottsdiskursen domineras av en harmonisyn när det gäller sociala relationer.

Karaktärsdaningen syftar här å ena sidan till att man ska bli herre över sig
själv och sin kropp, å den andra, eller kanske därigenom, att inlemma sig i ett
större sammanhang som kan vara idrottsklubben, idrottsrörelsen eller

                                                            
129 Handbok 1943 (Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas Riksförbund), s. 9.
130 Handbok 1949 (Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningars Riksförbund), s. 9.
131 Se Bordo 1992, s. 94f. Se också Kant 1923, Tanke och hälsa. Om själens makt att genom blotta
föresatsen bliva herre över sina sjukliga känslor (Stockholm: Natur och Kultur).
132 Handbok 1943, s. 9.
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nationen. ”All erfarenhet bekräftar, att en allmänt utbredd idrottsrörelse
stärker ett lands försvarsvilja och försvarskraft.”133 Relationen mellan
individens karaktärsdaning och nationens väl utgör en central tankefigur i detta
moraliskt-patriarkala resonemang, där medborgaren är underordnad nationens
’behov’.134 I handboken finns emellertid också uttrycksformer som pekar i en
annan riktning.

idrottens värde inrymmes i dess vidmakthållande såsom ideell och frivillig folkrörelse,
vars ledning handhaves av förtroendemän, valda av idrottsmännen själva.
Idrottsrörelsen är även ett utflöde av folkets behov av nyttig förströelse och av dess
naturliga längtan efter sund rekreation. Idrottens organisation får därigenom en
demokratisk struktur, som förutsätter, att idrottsmännen själva stifta sina lagar samt
bestämma över sin idrottsorganisation och dess utveckling. Härigenom kan idrotten
bäst genomsyra hela folket och bliva dess gemensamma intresse i sådan omfattning,
att målet ”idrott åt alla” kan bliva förverkligat.135

Uttrycket ’idrott åt alla’ har således en lång historia. Tjugo år senare, 1969, har
denna formulering i det närmaste blivit en statlig dogm.136 Halvvägs in i det
tjugonde århundradet verkar det som om idrottsrörelsen tar över delar av de
diskurser på (folk)hälsa som tidigare varit framträdande inom gymnastiken.
Inom ramen för dessa diskurser om det hälsosamma i att vara fysiskt aktiv, är
det inte så mycket den interna kampen som står i fokus, utan mer om tillfreds-
ställelsen av kroppens ’naturliga behov’, dvs. ett harmoniserande synsätt.
Folkhälsa handlar då inte ytterst om ett krav från samhället på individen, utan
om individens rättighet i förhållande till staten. Förhållandet mellan staten och
medborgaren har m.a.o. formulerats om i dessa texter. Individen konstrueras
inte längre som ett objekt för folkhälsoupplysning, utan som ett subjekt för sin
egen hälsa.137 Övergången från gymnastik till idrott svarar mot denna
övergång, då gymnastiken konstruerar sina deltagare som objekt vilka ska
’korrigeras’ med gymnastik, medan idrotten konstruerar sina deltagare som
subjekt för sina behov och önskemål.

Fysisk hälsa är således ett tema som idrottsrörelsen övertar. Ett annat är
en ökad betoning på social fostran, i synnerhet fostran av ungdomar. ”En särskilt
ansvarsfull uppgift påvilar idrotten gentemot ungdomen, framför allt under de år som
följa närmast efter avslutad skolgång.”138 Idrotten är inte längre ’fåtalets
hobby’, dvs. elitens, borgerskapets eller de unga männens egendom, utan
’massans behov, dvs. hela folkets angelägenhet. Idrottsrörelsen vinner nu

                                                            
133 Handbok 1949, s. 11.
134 Jfr. Ljunggren, 1998, Mellan kultur och natur. Mannens kropp och gymnastikens uppgift, i
Ekenstam m fl. (red), Rädd att falla. Studier i manlighet (Södertälje: Gidlunds), avsnittet Den
maskulina stereotypen, ss. 126-130.
135 Ibid.
136 Genom idrottsutredningen SOU 1969:29, Idrott åt alla.
137 Jfr. Johannisson 1997; och Olsson 1997, Folkhälsa som pedagogiskt projekt. Bilden av
hälsoupplysning i statens offentliga utredningar (diss., Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala
Studies in Education 72).
138 Handbok 1949, s. 10. De flesta slutade skolan efter folkskolan, i 15-årsåldern.
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legitimitet inte genom att vara karaktärsdanande och fosterländsk, utan genom
att vara fysiskt och socialt fostrande.

1957 gav RF ut debattboken Idrott är … 15 författare om idrottens idé, ideologi
och uttrycksformer. De moraliska, patriarkala och konfliktorienterade formule-
ringarna märks i denna text fortfarande, inte sällan i kombination med natura-
listiska, eller rent av socialdarwinistiska, resonemang.

Stenåldersmannen fick utlopp för sin fysiska aktivitet i hårt kroppsarbete i jakt och
slagsmål om byte, bostad och kvinnor. Nu gör maskinerna arbetet och födan;
slagsmålet om bostad sker inte genom boxning eller brottning utan genom att stillsamt
sitta på en stol i en bostadskö. Jakten på kvinnor går via bil och motorcykel.139

I detta citat är mannen den aktive, medan kvinnan framställs som passiv. Hon
blir ett byte som jagas antingen till fots eller med bil och motorcykel. ”Hela
samhället är byggt på tävlingsprincipen. Kampen för att bli den främste sker i
arbetslivet, i skolan, i kamratkretsen. Vår västerländska civilisation är upp-
byggd på konkurrens.”140 Här framställs ’kampen’ som tillvarons centrala
moment, inte bara den kamp man måste föra mot ’sig själv’, utan också en
kamp i och om det offentliga rummet. Kampen konstrueras som ett kroppsligt
’behov’ av att vara fysiskt aktiv. Detta behov måste kanaliseras på något sätt
för att de kroppsliga drifterna ska kunna behärskas. Idrotten uppfattas i
relation till detta som just ett sätt att, på ett socialt acceptabelt sätt, kanalisera
den aktivitetslust som tidigare kom till uttryck i hårt kroppsarbete, jakt och
slagsmål. Men kan vi vara så säkra på att det ’bakom’ den mänskliga aktivitets-
lusten finns ett ’behov’ som aktiverar denna aktivitetslust. Kanske utgör
aktiviteten i sig ett sätt att iscensätta aktivitetslusten? Kampen för överlevnad,
om vi nu ska använda det exemplet, är inte det just en kamp för överlevnad?
Man kämpar väl knappast för att man har behov av att kämpa? Vänder vi på
detta sätt på resonemanget utgör idrotten och hänvisningarna till ett svunnet
förflutet ett sätt att skapa och ge legitimitet åt bilden av ’den kämpande
människan’. Talet om att människan genom idrotten måste få utlopp för sitt
rörelsebehov, formuleras så småningom om till att idrotten utgör ett sätt att
tillgodose fysiska behov.

Idrotten börjar också vid den här tiden att ses som någon form av
universalmedel mot olika ’farligheter’, som t.ex. bristande moral i största
allmänhet,141 i synnerhet onykterhet,142 och därigenom bli en positiv kraft för

                                                            
139 Bolin 1957, ‘Idrottens sociala betydelse’, i Idrott är, s. 24.
140 Ibid., s. 25.
141 ”En idrottstävling eller en match mellan två lag är på sitt sätt en enda lång lektion i moral.
Där nöts in vissa regler för samvaron: att inte fuska eller bryta om tävlingsreglerna, att
respektera en motståndare, att vara god förlorare.” Ibid., s. 28.
142 ”Det finns ett naturligt samband mellan idrott och nykterhet. Varje idrottsman, som vill
prestera sitt bästa, inser mycket snart, att han måste avstå från att använda spritdrycker.”
Ibid., s. 32.
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samhället i stort, t.ex. när det gäller yrkesskicklighet.143 Kritik mot idrotts-
rörelsen bemöts med moraliserande och psykologiserande resonemang.

Det finnes inom industrin gott om folk i alla åldrar som alls icke vill stödja idrotten,
emedan de anser att denna står i motsats till produktionens intressen. Samma
inställning kan även ha religiös bakgrund eller bero på personliga komplex.144

Logiken i denna typ av resonemang förefaller vara följande: Idrotten är a priori
bra, därför måste en negativ, eller t.o.m. illvillig, inställning till idrottande ses
som ett uttryck för ’religiositet’ eller ’personliga problem’. Religiositet och
personliga problem förknippas antagligen med ett irrationellt (och subjektivt)
tänkande. ’Problemet’ lokaliseras till individens inre istället för att utgöra en
mera allmängiltig eller strukturell problematik.

Den sista omsvängningen av språklig karaktär som sker under perioden
och som jag vill ta upp till diskussion, handlar om övergången från synen på
idrotten som en ’icke-politisk’ verksamhet till en ’politisk’. Arved Oksaar
skriver i artikeln ’Idrotten och det mellanfolkliga samarbetet’ bl.a. om idrottens
strävan efter att inte sammanblanda idrott och politik.145 Idrottsrörelsen
utgjorde vid denna tidpunkt inte en legitim plattform för att yttra sig i politiska
spörsmål.146 Viljan att se idrotten som en från politiken avskild domän
förekommer i de granskade texterna fram mot 1970, men successivt kom
sättet att tala och skriva om idrott och politik att förändras.147 Ett synsätt växer
fram, där idrottsrörelsen är en legitim plattform för politiskt reformarbete och
där idrottens företrädare också bör vara opinionsbildande. Denna förändrade
inställning är sannolikt möjlig att sammanlänka med iscensättningen av
välfärdsstaten, och idrottens positiva inverkan i detta arbete, under efterkrigs-
tiden. Idrottsrörelsens roll som en aktiv och samhällsbärande kraft kunde
knappast vidmakthållas utifrån en ’icke-politisk’ hållning. I och med denna
förändrade grundinställning blev det även möjligt att på allvar diskutera
rekrytering av nya grupper till idrotten, däribland kvinnor (och könskvotering
på beslutsnivå).

Dessa förändringar i framställningsformerna kan ses som uttryck för en
förskjutning från en patriarkal styrningsmentalitet, med betoning på ett
auktoritärt och hierarkiskt subjekt, till en socialliberal styrningsmentalitet, med
betoning på ett kollektivt och demokratiskt subjekt. Den socialliberala ut-
maningen av det patriarkala tänkandet, vilket också, som jag uppfattar det,
innebär en nedtoning av maskulint präglade resonemang till mera köns-
                                                            
143 ”Vidare har idrotten en viss betydelse genom att vissa idrottsgrenar fostrar sina utövare till
färdigheter av direkt värde för yrket.” De Geer 1957, Idrotten och industrin, i Idrotten blir., s.
40.
144 Ibid., s. 41.
145 Oksaar 1957, Idrotten och det mellanfolkliga samarbetet, i Idrott är, s. 91.
146 1952 hade t ex den tjeckiske löparstjärnan Emil Zatopek ”skadat sitt rykt som en fin
världsrekordman därigenom att han blandat idrott med politik.” Oksaar 1957. Zatopek tog f
ö parti för världsfredskampanjen.
147 I samband med en Davis Cup-match mot det av FN sanktionerade Rhodesia, diverse
politiska händelser vid olympiaderna (bojkotter och våldsamheter), samt iscensättningen av
olika typer av idé- och handlingsprogram.
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neutrala, utgörs inte bara av förändrade sätt att uttrycka sig. De är inskrivna
och sammanflätade med samhälleliga och politiska förändringar av mera
’praktiskt’ slag.

Den ’nya’ idrottsrörelsen och ’ökad styrbarhet’
Idrottsrörelsen kom under några decennier efter andra världskriget att
expandera kraftigt. Mellan 1955 och 1960 fördubblades antalet föreningar och
antalet medlemmar fördubblades i princip en gång varje årtionde mellan 1950
och 1970. Så småningom kom idrottens expansionssträvanden att illustreras i
en slogan i Idrott 80: ”2 miljoner svenskar idrottar idag. 3 miljoner ska göra det
1990. 4 miljoner – halva befolkningen – skall idrotta år 2000.”148 Detta har
bl.a. förklarats utifrån människors ökade fritid och en allmänt höjd levnads-
standard. Idrottsrörelsens utveckling från ’fåtalets hobby’ till ’massans behov’
sätts också i samband med ett mer eller mindre ’naturligt’ samband mellan
bredd och elit. Det sägs då att förutsättningen för utvecklandet av en
internationellt konkurrensduglig elit är en bred bas – breddidrotten – liksom
att en livlig breddverksamhet omvänt är beroende av en internationellt
gångbar elit. På så sätt framställs elitidrottens utövare som ’förebilder’ inte
bara för tävlingsidrottare på lägre nivå utan också för motionärer och för
idrottare av alla slag. Detta synsätt ska i det följande problematiseras. Ofta
verkar det emellertid som om människor tänks börja idrotta eller motionera av
sig själv, om bara alla hinder för idrottandet undanröjs. Men det ökade
idrottandet kan också undersökas som ett led i, eller åtminstone ett försök till,
en reglering av människors livsstilar och sätt att tänka.

Under första halvan av 1900-talet kom gymnastiken, som innehade en
privilegierad ställning i förhållande till staten, att utmanas av idrotten på flera
sätt. För det första kom gymnastiken under denna period att uppfattas som
trist och ensidig (trots att den en gång skapades för att vara allsidig), medan
idrotten (som tidigare kritiserats för att vara ensidig) började att uppfattas som
rolig och allsidig. För det andra förlorade gymnastiken under denna tidsperiod
sin vetenskapliga status. Fysiologins blickar riktades inte längre mot
gymnastiken utan mot idrottsrörelsens verksamhet. I samband med iscen-
sättningen av ’folkhemmet’ och ’välfärdssverige’ kulminerade också intresset
för folkhälsoupplysning. Denna aspekt undersöker Ulf Olsson i sin avhandling
Folkhälsa som pedagogiskt projekt (1997). Eftersom gymnastiken inte längre
uppfattades som riktigt rumsren, förändrades villkoren för idrottsrörelsen. I
samband med att det statliga intresset för idrott ökade, iscensattes ett antal
tekniker som å ena sidan kom att stimulera idrottsrörelsen att ständigt sträva
efter expansion, å den andra motivera människor att delta i eller åtminstone
stödja deltagande i idrott. I mer allmänna ordalag kan man säga att idrotts-
rörelsen, dess verksamhet och expertis, delvis kom att ges ett nytt innehåll och
nya sätt att fungera på i förhållande till förändrade politiska intentioner.
Idrottens värdegrund kom att uppfattas som betydligt mer tilltalande än den
’stelbenta’ manliga gymnastiken. Det var alltså inte så att staten agerade mot
                                                            
148 Idrott 80. Idéprogram för idrottsrörelsen under 80-talet med sikte på år 2000 1981 (Sveriges
Riksidr.förb), s. 24.
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idrotten på ett dominerande sätt i detta fall. Snarare kom staten och idrotts-
rörelsen att utgöra två av varandra ömsesidigt beroende parter. Staten, så som
vi känner igen den från efterkrigstidens Sverige, dvs. i form av ’folkhem’ och
’välfärdssamhälle’, slog mynt av idrottsrörelsens expansion samtidigt som
idrotten drog nytta av statens intresse för fysisk aktivitet för folket.

Sociologen Peter Wagner har pekat på förhållandet att ekonomiska
bidrag utgör ett karakteristiskt inslag i den socialliberala styrningsmentali-
teten.149 Genom statliga ekonomiska bidrag fick idrotten en helt annan
finansiell grund för sin verksamhet och nyrekrytering än vad som tidigare var
fallet. Det pris som idrottsrörelsen fick betala var, att den för sin expansion
samtidigt blev alltmer beroende av dessa ekonomiska anslag. Beroendet
bestod, det ska påpekas, inte i att staten ’lade sig i’ vad idrotten skulle göra
med sina tilldelade medel. Tvärtom, vilket i grunden utgör en liberal
tankefigur, garanterade staten idrottens oberoende, inte för att staten inte ville
styra över idrotten, utan för att den inte behövde. Man kan nästan säga att
staten och idrottsrörelsen befruktade varandra. Ökat bistånd ledde till ökade
medlemskadrer, vilket ledde till ökat bistånd. Så byggdes systemet upp. På så
sätt kan man säga att villkoren för en expansiv kvinnoidrott var mycket
gynnsamma under decennierna efter andra världskriget och att de ekonomiska
förutsättningarna för denna expansion kom till stånd parallellt med ett
förändrat sätt att tala och tänka om idrott.

Statens välvilja gentemot idrotten utgör, i termer av styrningsmentalitet,
en lösning på en problematik som har med ’ökad styrbarhet’ att göra. Ökad
styrbarhet innebär inte att människor under historiens lopp blir mer och mer
kuvade. Istället bör uttrycket förstås ”i den Weberska innebörden av
rationalisering, dvs. en radikal omvandling av maktutövningen från ett
centrerat styre (i form av den kungliga makten) till ett decentrerat (det
moderna institutionsväsendet).”150 Detta innebär inte att moderna institutioner
(statliga eller ej) som skola, sjukvård och andra omsorgsinstitutioner,
näringsliv, idrottsrörelsen osv., direkt övertar den styrande roll som den
suveräne härskaren hade tidigare, utan snarare att dessa institutioner bidrar till
disciplineringen av subjekten genom att de stimulerar, vägleder och hjälper
samtidigt som de noterar, kontrollerar och sanktionerar. Bidragen till
idrottsrörelsen stimulerade till total expansion (totalisering), men också till att
ett ständigt ökat antal kategorier utpekades som mål för specifika åtgärder
(differentiering). De nya styrningsformerna iscensätter på så vis ett nytt
subjekt, som inte utesluter oönskade grupper, utan agerar i deras namn. Ökad
styrbarhet kan därför sättas i samband med det som har kallats ’styrning på
distans’.

To be able to govern at a distance, which is a prerequisite in modern forms of
governing, knowledge is needed about the different parameters of the entity […] to be
governed. Furthermore, knowledge must be put in a language that makes it easy and
safe to transport from the ”source” to an administrative center of calculation.151

                                                            
149 Se Wagner 1994, A Sociology of Modernity. Liberty and Discipline (London: Routledge), s. 125.
150 Hultqvist & Petersson (red) 1995, s. 25.
151 Hultqvist 1997, s. 106.
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Styrning på distans refererar till de olika försök att indirekt, men ändå utan att
förlora i effektivitet och styrka, intervenera i människors förhållande till sig
själv och sin omvärld, med syfte att ställa om villkoren för subjektiviteten.
Styrning på distans ska inte uppfattas som något som sker ’mot’ subjekten,
utan skapar subjektivitet genom att reglera och stimulera beteenden och
uttrycksformer. Den säger inte ’nej!’ utan bidrar till skapandet av intressen,
erfarenheter, begär mm.152 Utvecklingen, och kanske framför allt spridningen,
av nya kunskapsformer samt det instrumentella och avskalade språkbruk
varigenom den nya kunskapen kom att formuleras, kan ses som olika försök
att styra på distans. Med det vetenskapliga språket införlivades också en
förkärlek för vetenskapligt (i huvudsak kvantitativt och positivistiskt inriktad)
informationsinhämtning och kunskapsbildning. Detta ska belysas genom några
exempel från texten Idrott är. Det patriarkala och moraliska språk som var
inskrivet i gymnastiken och den tidiga idrotten, omformulerades under
decennierna efter andra världskriget till en mer vetenskapligt rationell diskurs,
som säkert kan relateras till en stark tilltro till vetenskaplig kunskap i samband
med ’välfärdsbygget’. Denna diskurs är tekniskt instrumentell till karaktären
och i stilen avskalad och nykter. I Idrott är finns två varianter av den vetenskap-
liga diskursen, den ena samhällsvetenskaplig, den andra naturvetenskaplig.
Detta har, menar jag, att göra med idrottens sammanlänkning å ena sidan med
fostransaspekter (pedagogik), å den andra med hälsoaspekter (fysiologi). I
artikeln ’Idrottens utveckling i modern tid’ skriver Olle Halldén:

När vi i dagligt tal använder ordet ”idrott”, gör vi i många fall inte fullt klart för oss
vad vi egentligen avser. Detta beror på att vi med begreppet idrott kan avse vitt skilda
företeelser. […] Vi kan nämligen tänka på idrott = idrottsorganisationen -
idrottsrörelsen, eller vi kan syfta på idrott = kroppsövning mm. Denna
begreppsförvirring kommer också mycket villervalla åstad, när åsikt står emot åsikt
just beroende på skiljaktigheter i definitionen av idrott.153

Halldén för in ett problematiserande inslag i diskussionen om idrott. Han
berättar varken vad idrott faktiskt är eller hur förträfflig idrotten är för det ena
eller det andra syftet. I Halldéns diskurs ställs subjekten till svars för sin syn på
idrott. I Idrott är sker detta inom ramen för ett försök till allmän upplysning. I
en annan artikel, ’Kroppsrörelsens fysiologiska betydelse’, skrev den sedermera
världsberömde fysiologen Per-Olof Åstrand:

Ur allmän biologisk synpunkt skall betonas att djurorganismen är byggd för fysisk
aktivitet, ej för vila. Ett friskt, tränat hjärta kan till vävnaderna pumpa ut upp till 40
liter blod/minut, medan kravet under viloförhållanden endast är ca 5 liter. Den

                                                            
152 Foucault 1980b, , s. 119.
153 Halldén 1957, ‘Idrottens utveckling i modern tid’, i Idrott är, s. 7. Diskussionen om
idrottens definition var aktuell från denna tidpunkt och i princip ända fram till dags dato och
kan länkas till det ökade politiska engagemanget och socialkonstruktivistiska diskurser.
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energimängd som omsätts under vila är ungefär 1/80 av den som en tränad person
maximalt kan frigöra.154

I den moderna naturvetenskapliga diskurs som vinner gehör inom idrotts-
rörelsen under den här perioden, riktas intresset i allt större utsträckning mot
själva kroppen och dess träning, och allt mindre mot karaktärsdaning genom
träning av kroppen. Denna förändring i språkbruket kan ses som uttryck för
en övergång från en patriarkal styrningsmentalitet, med betoning på individens
karaktär, till en socialliberal, med betoning på kollektiv och hälsa. Den
kommer ännu tydligare till uttryck i några statliga utredningar från 1950- och
1960-talet. 155

Statens offentliga utredningar: Idrott i ungdomens fostrans och hälsas namn
En ny grupp iscensätts i efterkrigstidens statliga utredningar om idrott i gräns-
landet mellan barn och vuxen: ungdomar. Det betonades i tidens statliga
utredningar att idrotten befrämjade folkhälsan samt att idrotten och dess
föreningsliv var en lämplig fritidssysselsättning åt ungdomar.156 Med anledning
av Korpens tillkomst och Skid- och Friluftsfrämjandets utbrytning ur RF,
tillsatte staten 1955 en utredning av administrationen av statens stöd till
idrottsrörelsen. Utredningen lämnade sitt betänkande, SOU 1957:41 Idrotten och
samhället,  två år senare. Däri föreslogs ett delat ansvar mellan nämnda
organisationer. Medan Korpen och Friluftsfrämjandet ställde sig positiva till
utredningens förslag ansåg RF att förslagen innebar en icke önskvärd ökad
statlig styrning av idrotten som fri folkrörelse. I det att RF lyckades skapa en
stark opinion mot förslaget, liksom att flera remissinstanser avstyrkte förslaget,
valde regeringen att inte gå vidare med det.157 RF kom alltså även framgent att
sträva efter enhet när det gällde idrott och idrottsliknande verksamheter. I det
följande ska några av de formuleringar kring idrott som går att läsa i SOU
1957:42 Idrotten och samhället belysas. Dessa ska sedan ställas i relation till de sätt
att tala och skriva om idrott som känns igen från 1943 och 1949 års Handbok
och delar av 1957 års Idrott är. I utredningen Idrotten i samhället beskrivs idrott
på följande sätt:

Idrott utgör en form för användning av fritiden, som ur sociala synpunkter knappast
ger rum för invändningar och som är att föredra framför många slag av förströelser. I
stort sett har idrotten en välgörande effekt på sina utövares levnadsvanor, bland annat
i fråga om förhållandet till alkoholen. […] idrotten och friluftslivet […] bör vinna
tillbörligt beaktande då det gäller uppfostran och utbildning.158

                                                            
154 Åstrand 1957, ‘Kroppsrörelsens fysiologiska betydelse’, i Idrott är, s. 96. Citatet illustrerar
också idén om idrottandets relation till människans naturliga behov av rörelse.
155 Gustavsson (1994) använder beteckningarna ’värderationalitet’, ’instrumentell rationalitet’
och ’kommunikativ rationalitet’. De kan ses som besläktade med uttrycken ’patriarkal’,
’socialliberal’ och ’nyliberal’ styrningsmentalitet.
156 Jfr. SOU 1998:76, Idrott & Motion för livet. Statens stöd till idrottsrörelsen och friluftslivets
organisationer, s. 53. Se Bolin 1957. I Idrott är konstaterade en författare att ”Ungdomar med
vuxna kroppar och barns själar är det nya stora ungdomsproblemet” (s. 27).
157 SOU 1998:76, s. 54.
158 SOU 1957: 41, Idrotten och samhället. Betänkande om statens stöd åt idrott och friluftsliv, s. 18.
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Under 1900-talets senare hälft sker en rörelse mot allt yngre deltagare i den
organiserade idrottsverksamheten. En rörelse som sociologen Ulf Blomdahl
har kallat en ’barnifieringsprocess’.159 På ytan handlar detta om att erbjuda
ungdomar en verksamhet i största allmänhet (för att ungdomar ’ska ha något
att syssla med över huvud taget’). Ibland beskrivs idrottsrörelsen, som i citatet
ovan, rent av som samhällets sista utpost mot ungdomens alkoholproblem och
kriminalitet. Idrotten utgör möjligen en form av ’förströelse’, men det är inte
vilken förströelse som helst. Den är samtidigt uppbygglig och uppfostrande.
Tonen är positiv och språket är distanserat snarare än moraliserande och
fördömande. Idrotten som positiv social fostrare betonas snarare än idrotten
som hård karaktärsdanare. ”De samhälleliga åtgärderna bör – förutom att
idrotten över huvud taget bör vinna tillbörligt beaktande, då det gäller upp-
fostran och utbildning – ta formen av ekonomiska insatser för att underlätta
rörelsernas [RF-idrottens, Korpens och Friluftsfrämjandets; min anm.]
tillväxt.”160 Ett grundläggande drag i den liberala styrningsmentalitet som tar
form, är införandet av ett ständigt tvivel kring huruvida man styr tillräckligt
effektivt, utan att styra för mycket:

Enligt utredningens mening bör det allmännas åtgärder ej under några förhållanden få
en sådan utformning, att de äventyrar idrottens och friluftslivets karaktär av fria
folkrörelser. Därför bör också åtgärder undvikas, som kan minska intresset hos de
frivilliga, oavlönade krafterna inom rörelserna.161

Eftersom idrotten å ena sidan sågs som en ’fritidssysselsättning’, och
därigenom varje privatpersons ensak, och å andra sidan förknippades med god
fostran, uppstod en styrningsproblematik som har att göra med att det statliga
inflytandet över idrott skulle bli alltför bestickande. Villkorslösa ekonomiska
bidrag till idrottsrörelsen från statens sida uppfattades inte som något
problematiskt i förhållande till rörelsens karaktär av fri folkrörelse. Däremot
gjorde ’öronmärkta’ medel det.

I 1969 års utredning accentueras dessa tongångar. ”Samhällsstödet bör,
enligt utredningen, ges en sådan utformning att idrott erbjuds alla människor
och över ett så brett och differentierat fält som möjligt.”162 En sådan totali-
sering går hand i hand med en differentiering i ständigt nya kategorier av
idrottare. Nu utpekas studenter och handikappade som specifika målgrupper
för statens stöd och i budgetpropositionen 1976 vill staten specifikt satsa
pengar på kvinnoidrotten.163 Idrott åt alla tar i detta avseende tydligt parti för en
offentligt finansierad idrott.164

                                                            
159 Föreläsning vid Svenska Friidrottsförbundets utvecklingsseminarium ”Utveckling eller
avveckling”, på Gällöfsta  1997-11-21.
160 Ibid., s. 19.
161 Ibid.
162 SOU 1969:29, s. 9.
163 SOU 1998:76, s. 57.
164 SOU 1969:29, s. 186.
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Omformuleringen av den patriarkala styrningsmentalitet, med fokus på
individuell karaktärsdaning och medborgarnas ’offer’ för staten, till den
socialliberala, med fokus på ungdomens sociala och fysiska fostran inom
ramen för en solidarisk gemenskap, blir framträdande i 1950- och 1960-talens
statliga utredningar. De nya styrningsformer som här introduceras, omfattar
fler och fler människor i det svenska samhället. Ungdomar, kvinnor, handikap-
pade m.fl. ska inte längre underordnas eller se sig som underordnade. De kan
nu stå på egna ben. Alla dessa grupper idrottar inte heller ’i nationens tjänst’.
Istället är det samhället som står i deras tjänst. Samhället ska garantera en fri
och oberoende idrottsrörelse – och därigenom skapas fria och oberoende
subjekt. ’Samhället’ är dock, liksom idrottsrörelsen, fortfarande en tämligen
sammanhållen kropp som präglas av centralisering och auktoritetstro. I de
följande avsnitten ska denna förändring från en patriarkal styrningsmentalitet
till en socialliberal sådan undersökas i relation till bilden av kvinnlig
idrott/idrottskvinnan.

Kvinnoidrottens expansion

Kvinnoidrotten blir legitim och önskvärd
Som framgick i det förra avsnittet om RF: s diskurser, var kvinnligt deltagande
i tävlingsidrott i det tidiga 1900-talet inte önskvärd. Efter hand förändrades
synen på och beskrivningen av kvinnligt idrottande radikalt. Omsvängningen
fullbordas, kan man säga, i och med framtagandet av handlingsprogrammet
Idrott tillsammans – på samma villkor 1977.

Utifrån Eva Olofssons redovisning i avhandlingen Har kvinnorna en
sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet, förefaller
den ökade kvinnliga tävlingsidrottsliga aktiviteten att sammanfalla väl med de
båda världskrigen.165 Världskrigen och beredskapsläget innebar att kvinnorna
övertog ett större ansvar såväl för produktionen av varor och tjänster som för
sina egna och sina familjers liv. Det verkar rimligt att förstå kvinnors ökade
idrottsintresse under dessa perioder mot denna bakgrund och i relation till
diskurser om autonomi, jämlikhet och solidaritet. Det ena bör då inte ses som
en orsak till det andra. Idrottsrörelsen står således inte nödvändigtvis på något
enkelt sätt till maktens tjänst. Snarare menas här att den moderna industriella
produktionen av varor och tjänster konstitueras diskursivt på samma grund-
läggande resonemang som den moderna tävlingsidrottens produktion av
resultat och rekord. Om krigstiden präglades av kvinnors förhållandevis större
autonomi, kan de närmaste åren efter kriget karakteriseras som en återgång till
en mer patriarkal ordning, i hemmet såväl som i offentligheten. Under denna
tid eftersträvades ett upphöjande av hemmafrusysslan till en position jämställd
med (men inte likställd, vad gäller t ex avlöning eller i juridisk bemärkelse)
avlönat yrkesarbete. Där kvinnoidrottsmotståndet tidigare formulerades

                                                            
165 Åtminstone när det gäller instiftandet av svenska mästerskap för kvinnor i olika grenar,
karakteriseras tidpunkten för de båda världskrigen av en ökad aktivitet. Se Olofsson 1989a, s.
51.
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explicit, kom det nu att anta mer sofistikerade former. Under 1950-talet
hävdades det t.ex. att kvinnor inte alls hindras från att delta i idrott, utan
egentligen inte vill delta. ”Numera är det nämligen inte längre det s k manliga
motståndet som försvårar rekryteringen utan kvinnokönets egen oföretagsamhet och
blyghet.”166 Under samma period kom ett ’mjukt’ kroppsideal att förknippas
med kvinnligheten. Det mjuka eller ’mulliga’ kroppsidealet (husmodern)
ställdes i bjärt kontrast till det hårda och smala atletiska kroppsidealet
(industri-arbetaren/idrottaren/karriäristen), där ’kurvorna’ betraktades som ett
kvinnligt ideal och den muskulösa kroppen som ett manligt ideal.167 1950-talet
karakteriseras också av en svag utvecklingskurva när det gäller kvinnligt
deltagande i tävlingsidrott, medan den så kallade husmorsgymnastiken,
däremot, blomstrade.

Inga Löwdin, som valdes in i RF:s överstyrelse som första kvinna 1951,
har i en självbiografisk artikel i Svensk Idrottsforskning beskrivit hur det under
1950-talet ”såg mörkt ut för damidrotten – det dök alltid upp någon ny
kandidatkategori som skulle räddas åt styrelsen, DF-man, läkare, jurist,
norrlänning, smålänning etc.”168 Löwdin var också en av författarna till boken
Idrott är. I artikeln ’Idrotten och hemlivet’ belyser hon följdriktigt kvinnors låga
deltagande och intresse för idrott som effekterna av ett bristande engagemang,
okunskap och en felaktig attityd bland kvinnor.

I utlandet utgör […] kvinnorna en nästan lika stor del av idrottspubliken som männen,
men här i Sverige har kvinnorna inte den rätta förståelsen för idrotten. De ser sällan idrott
utövas, de läser inte om den, känner inte till ‘stjärnorna’, och framför allt - de är rädda
för att själva utöva någon form av idrott. Kanske är det männens fel, som inte inviger
dem i mysterierna, kanske är det något fel i kvinnornas uppfostran. Det gäller alltså att helt
resolut ta med fruarna på tävlingar och matcher, att förklara finesserna för dem och få
dem att njuta av skådespelet.169

Samtidigt reser Löwdin själv frågan om männen verkligen vill att kvinnor ska
intressera sig för idrott? ”Är det inte ofta i stället så, att mannen tar idrotten
som förevändning att komma ut med sina manliga vänner, att komma ifrån
hemmet och familjen en stund?”170 Idrotten och ’brödraskapet’ inom idrotten,
vare sig det gäller det aktiva utövandet eller konsumerandet av idrott, utgör ett
sätt att skapa manlighet på ett sätt som utesluter kvinnligt deltagande. Löwdin
pekar också på ömsesidigheten i problematiken. Hon förebådar på sätt och vis
några grundläggande drag i den senare jämställdhetsdebatten: ”Många män
måste lära sig att trivas i familjens sällskap. Kvinnorna i allmänhet bör sätta sig
in i idrottsvärlden mera än hittills. […] Männen måste lära sig förstå, att också
de har ansvar för barnen och i viss mån hemmet och att också kvinnorna har
rätt till en fritidshobby.”171 I den dominerande diskursen under 1950-talet
konstruerades bristande jämställdhet, även om man då inte använde begreppet
                                                            
166 Inlägg i Svensk Idrott 1952, citerat i Olofsson 1989a, s. 67.
167 Jfr. Bordo 1992.
168 Löwdin 2000, Glimtar från ”kvinnokampens år”, i Svensk Idrottsforskning Nr. 2, s. 8.
169 Löwdin 1957, ‘Idrotten och hemlivet’, i Idrott är, s. 59. Min kursiv.
170 Ibid., s. 59f.
171 Ibid., s. 66-67.
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jämställdhet, som i grunden ett attitydproblem. Den lösning som angavs var en
fråga om rätt upplysning.

I ett annat kapitel i Idrott är, ’Idrott för kvinnor’, diskuterar gymnastik-
direktören Eva Ekstam mer uttryckligen kvinnoidrotten.

En av orsakerna till att flickorna lämnar idrotten efter skolans slut är deras
oföretagsamhet. De kan inte på egen hand ge sig iväg till den förening, som finns på
platsen. De vill ha en speciell väninna med sig som sällskap. Lyckas inte detta, så blir
det tyvärr inget av - trots de goda föresatserna. Det finns självfallet andra intressen,
som skall tillgodoses i denna ålder, men idrottsintresset behöver inte komma i
bakgrunden för exempelvis intresset för pojkvännen.172

Flickor konstrueras i Ekstams diskurs som oföretagsamma och av väninnor
beroende personer.173 Denna syn på kvinnlig idrott, markerar en radikalt
motsatt hållning till kvinnlig idrott som fanns före andra världskriget, då Inga
Löwdin började idrotta. ”Vi hörde ofta ’vilja men inte kunna’”, skriver Löwdin
i sin självbiografiska artikel. 1950-talets dominerande hållning bör kanske
snarare formuleras som ’kunna men inte vilja’. Precis som när det gäller
särarts- respektive likhetsresonemangen, bör man i denna fråga om hur
idrottande kvinnor ska beskrivas se båda hållningarna som potentiellt till-
gängliga och användbara för olika syften i specifika sammanhang och inte som
allmängiltiga under en viss tidsperiod.

Vad gäller ledarskap så menar Ekstam att kvinnor bör ledas av kvinnor.
”De bör ha förutsättningar att förstå sitt eget kön.”174 Det finns i dessa texter en
stark föreställning om könsidentitetens inre konsistens. ’Kvinnor’ iscensätts
som en tämligen homogen grupp. Könet är i den här diskursen samtidigt en
individuell och en kollektiv (total) kategori, dvs. en storhet som existerar som
en inre och individuell egenskap (kroppsligt kön/ konsidentitet), men som
samtidigt går bortom alla former av individualitet (könsroll). Ekstams fram-
ställning kan i vissa avseenden betecknas som radikal, nämligen i den
bemärkelsen att den ser kvinnligt idrottsdeltagande som önskvärt. Samtidigt
håller den sig huvudsakligen inom en konventionell liberalistisk diskurs
såtillvida att tävlingsidrottens bristande jämställdhet kan reformeras bort
genom upplysning (utbildning mm.). Karakteristiskt för detta tänkande är att
man inte kan lita på att människor verkligen gör det rätta eller det som är bra
för dem. I viktiga frågor måste vi lita till expertisens auktoritet.

Det är självklart, att kvinnan skall välja grenar som ur fysiologisk synpunkt ligger väl
till för henne. På den punkten får man inte lyssna till lekmannasynpunkter utan måste
vända sig till fackmannen - fysiologen. […] Det är väl ingen i ansvarig ställning, som
vill locka kvinnorna till sådana grenar som boxning, brottning, långdistanslöpning o. s.
v. Jag talar endast om de grenar, som nu finns på programmet.175

                                                            
172 Ekstam 1957, ‘Idrott för kvinnor’, i Idrott är, s. 118.
173 Även om det kan te sig gammalmodigt att tänka så, verkar det ändå vara ett ytterst vanligt
sätt att resonera fortfarande i dags dato. Se vidare kapitel 7.
174 Ekstam 1957, s. 122. Min kursiv.
175 Ibid., s. 125.
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Ekstam uppmanar knappast till en reformering av idrotten som sådan, varken
dess organisation eller innehåll. Strategin för att ge kvinnor tillträde till idrotts-
rörelsen var att acceptera det som redan existerade. Det handlade inte om
formandet av en speciell, endast för kvinnor avsedd, idrottsrörelse (som i
kvinnogymnastikens fall, och som fallet var inom idrottsrörelsen under 1920-
och 1930-talen176), utan på sin höjd om förändrade attityder till kvinnligt
idrottsdeltagande (och manligt deltagande i hemmets arbetssysslor). Det är
synen på kvinnan och kvinnligheten som måste förändras.177 Ekstam menar 
t ex att kvinnan finner

att hon mår mycket bättre av skogsluffandet i pjäxor och yllestrumpor än det oftast
meningslösa flanerandet gata upp och gata ner i silkesstrumpor och på
svårbalanserade klackar. […] Det idrottsintresse, som av naturliga skäl kommit i
bakgrunden under en period i kvinnans liv, då hon bildar familj och föder barn,
vaknar på nytt, då hon finner, att den smärta figuren gått all världens väg och hon
känner sig tung och dåsig. Hon vill spänsta upp sig och komma ur sin isolering. Hon
behöver motionera.178

Ekstam frammanar i sin artikel bilden av en kvinna som egentligen borde
föredra det hälsosamma friluftslivet, eftersom det är bra för henne, före
stadens ’uteliv’ och dess lockelser. Å andra sidan, vilket kan tyckas lite
märkligt, bör hon också hålla sig smärt och attraktiv (något som jag snarare
skulle förknippa med stadens uteliv och dess lockelser). Att bilda familj och
föda barn framställs alltjämt som en normalitet. Fortfarande förekommer
moraliserande undertoner i framställningen.

Sammanfattningsvis var villkoren för kvinnligt deltagande i tävlingsidrott
under åren närmast efter andra världskriget inte särskilt gynnsamma. Medan
kvinnoidrotten i försiktiga ordalag blev både legitim och önskvärd, fram-
ställdes emellertid kvinnorna inte som särskilt aktiva. Ett ökat tvivel på
kvinnornas vilja att idrotta växte fram. Framställningen pendlade mellan
patriarkala och socialliberala diskurser. Intresset för kvinnlig idrottsverksamhet
gick också hand i hand med ett instrumentellt, eller pragmatiskt, intresse för
kvinnors användbarhet i industriproduktionen.

Kvinnoidrotten växer
Från 1960-talets slut, och kanske framför allt under 1970-talet, kom andelen
kvinnliga utövare av tävlingsidrott att öka avsevärt. Underlaget för att mer
exakt bedöma denna ökning är begränsat. I en undersökning från 1952 angav
sociologen Roland von Euler den kvinnliga medlemsandelen i RF: s
verksamhet till 15 procent. Vid 1970-talets mitt har siffran ökat till 35

                                                            
176 Inga Löwdin (2000) skriver: ”Under 20- och 30-talen låg det i tiden att grunda
specialorgan för kvinnors deltagande inom olika områden såsom inom politiken. Man
anförde att kvinnorna skulle bli modigare och få större självförtroende i en enbart kvinnlig
miljö. Det ansågs att kvinnorna inte vågade framträda i blandade grupper och församlingar”
(s. 5). Tongångar som gjort sig hörda även i betydligt senare sammanhang.
177 Eller ’den kvinnliga könsrollen’ för att tala ett modernt språk.
178 Ekstam 1957, s. 126-127.
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procent.179 Därtill började kvinnor i större utsträckning delta i traditionellt
manliga idrotter. Fotboll utgör paradexemplet. Det första handlings-
programmet för kvinnlig idrott/jämställd idrott utarbetades under 1970-talets
senare del och antogs vid riksidrottsmötet 1977. Det kan tyckas märkligt att
handlingsprogram uppträder just då kvinnoidrottens mest massiva expansion
når sin kulmen. Jämställdhetsprogrammen behöver emellertid, liksom RF:s
mer övergripande idé- och handlingsprogram, inte ses som krisprogram i
förhållande till vikande deltagarantal. Snarare uppträder de för att ge legitimitet
åt en viss verksamhetsstrategi, alternativt utgör en del i en förändringsstrategi
som bidrar till att iscensätta nya typer av åtskillnad och nya subjekt.

1973 bildades inom RF:s utbildningssektion en arbetsgrupp för Bättre
Rekrytering och Utbildning av Damer till idrottsledare – BRUD-gruppen.180

1976 fick RF för första gången medel från staten som var ’öronmärkta’ för att
stimulera kvinnlig idrott. Denna satsning sammanföll med publiceringen av
BRUD-gruppens rapport Kvinnan – vår ledarreserv. Denna skrift kom att ligga till
grund för handlingsprogrammet Idrott tillsammans – på samma villkor, som var
det första programmet för kvinnlig idrott inom svensk idrottsrörelse. Temat i
båda texterna är ’idrottens ledarbrist’:

Visst finns hon - kvinnan som idrottsledare. I ganska stort antal t o m, men ändå inte i
det antal vi skulle önska. Och inte heller i det antal hon själv önskar.

Många vill inte. Varför det? Många hinner inte. Det är möjligt. Men varför? Många
vill men tror inte att de kan. Det bör vi kunna ändra på. Många har aldrig blivit
tillfrågade. Det är dåligt.

Vi som klagar på ledarbrist inom idrotten. Är det månne traditionerna som hindrar
oss män från att vidta självklara rekryteringsåtgärder bland kvinnorna? Och är det
samma traditioner som hindrar oss kvinnor att ställa upp på det utbud som finns?181

Talet om ledarbrist och negativa attityder, eller traditioner, känns igen från
tidigare. I denna rapport, Kvinnan –vår ledarreserv, handlar det emellertid inte så
mycket om att öka kvinnors intresse för idrott utan främst om att förändra de
traditioner som förhindrar kvinnligt idrottsdeltagande. Kvinnor tillskrivs, liksom
under 1920- och 1930-talen, ett ’dåligt självförtroende’. De ’vill men tror inte
att de kan’. Språket i Kvinnan – vår ledarreserv är tekniskt-instrumentellt (eller
vetenskapligt-rationellt) till karaktären. De moraliska undertonerna är inte helt
försvunna, men rapporten karakteriseras inte av långa och målande ut-
broderingar om idrottens karaktärsdanande funktion eller om idrottens
betydelse för nationens försvar. Inte heller uppträder kvinnor längre som
potentiellt goda mödrar. Istället finner vi många för socialliberalismen

                                                            
179 Olofsson 1989a, s. 52.
180 BRUD-gruppen bestod inte enbart av ’brudar’. Sammansättningen var fyra kvinnor och
två män. Gruppens beteckning kan tolkas på olika sätt. En tolkning är att den kvinnliga
idrotten nu stod som brud, jungfrulig och ren, till den etablerade, manliga, idrotten. Fokus på
ledarfrågan är lite symptomatisk. Eva Olofsson (1989a) skriver: ”Fler kvinnliga ledare var
utgångspunkten för 1970-talets arbete för kvinnlig idrott. Kvinnan skulle kunna lösa
idrottsrörelsens problem med brist på ledare” (s. 80).
181 Kvinnan - vår ledarreserv. En rapport från Riksidrottsförbundets utbildningssektion 1976 (Sveriges
Riksidrottsförbund), s. 2.
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karakteristiska drag: fakta – gärna vetenskapligt framtagna – som bakgrunds-
material, omfattande nulägesanalyser och slutligen aktionsprogram med
tillhörande åtgärdsbank, där utbildning spelar en framträdande roll. De
resonemang om kvinnor och män som under 1950-talet gällde nyttan i
samhället, handlar nu istället om rättvisa och jämställdhet. Nära hälften av
utrymmet i rapporten upptas av statistisk redovisning av de enkätunder-
sökningar som BRUD-gruppen låtit genomföra. Fokus i dessa undersökningar
var symptomatiskt riktat mot olika typer av hinder för rekrytering av kvinnor
och vidare vad som händer med de kvinnor som deltar i RF:s utbildningar. På
detta sätt konstrueras en typ av villkor för vad som ska uppfattas som en
jämställd idrott. ’Jämställd idrott’ kom i hög utsträckning att formuleras utifrån
en likhetsdiskurs.

Förändring till likhet
Under 1970-talet handlade jämställdhet när det gäller idrott om att möjliggöra
ett idrottande för kvinnor inom ramen för idrottsrörelsens dåvarande
verksamhetsformer och innehåll.182 Det var kvinnorna eller den kvinnliga
könsrollen som skulle förändras och inte idrotten, samtidigt som hindren för
kvinnligt deltagande skulle undanröjas. Jämställdhet utgjordes nästan
uteslutande av en kvantitativ problematik. Fokus ställdes på rent praktiska
spörsmål: hur kan man locka fler flickor och kvinnor till en redan befintlig
idrottsrörelse (och inte minst kvinnliga ledare)? Strategin för denna expansion
formulerades utifrån ett likhetsresonemang, vilket kan beskrivas så här:
Måhända skiljer sig flickor och pojkar, kvinnor och män från varandra på olika
sätt, men detta ska inte ha någon betydelse för vad flickor och pojkar, kvinnor
och män kan och får göra i samhället – kön bör inte ha någon betydelse. I häftet
Tjejer och idrott från 1975 refereras till en studie om kanotpaddling i Östersund:

En viss skillnad mellan könen när det gäller förväntningar och motiv framkom i
svaren på enkäten. Flickorna lockades inte i lika hög grad som pojkarna av strapatsrika
långturer. Att bli brun och få träffa killar var flickornas motiv för att gå med i
kanotskolan. Utsikten att i framtiden få ledarutbildning tilltalade flickorna mer än
pojkarna.183

Visst finns det skillnader mellan flickor och pojkar, men ett betydelsefullt
motiv, och därtill ett högst legitimt och önskvärt sådant, är att flickor och

                                                            
182 Jfr. Brunnberg 1975, Begreppet idrott hos människor inom idrotten. Slutrapport inom projektet
”Idrottsrörelsen som uppfostringsmiljö” (diss., Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet:
IAN-rapport nr 182). Brunnberg skriver t ex att ”I själva innehållet i dessa utbildningshäften
[idrottens stegutbildning, min anm.] förekommer egentligen ingen form av ideologiska
resonemang. Det man möjligen kan spåra av ideologiska ställningstaganden i häftena är att
själva utformningen av idrotten inte ifrågasätts. Det som skall läras ut är givet; det gäller bara
att slipa av sättet att lära ut det.” (s. 62) Och vidare att ”Annars är den rådande inställningen
den [bland tjänstemännen på RF-kansliet, min anm.], att idrottens utformning som den är
nu, också lämpar sig mycket väl för de nya grupper, som vill idrotta. Idrotten anses så
uppbyggd att den praktiskt taget är självstimulerande.” (s. 71). Det handlar huvudsakligen om
en upplysningsfråga. Jfr. Eva Ekstams resonemang i det föregående kapitlet.
183 Tjejer och idrott 1975, (Sveriges Riksidrottsförbund), s. 9.
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pojkar ska kunna delta på en gemensam arena. Det finns en strävan efter att
’sudda ut könsroller’.184 Utgångspunkterna var sådana att flickor och pojkar
hade för vana att göra olika saker, men att pojkarna ansågs som speciellt
privilegierade och därtill att pojkarnas aktiviteter sågs som mer önskvärda än
flickornas ur ett samhälleligt perspektiv. I förhållande till detta antog man helt
sonika att flickor ’egentligen’ hade samma intresse som pojkar av att delta i
idrott, dvs. den idrott som redan fanns, och att deras frånvaro var att betrakta
som konsekvenserna av en uppsättning hinder för deras deltagande.185

Flickornas motiv för idrottsdeltagande var i princip desamma som pojkarnas:

Flickorna tyckte rinkbandy var jättekul […] Speciellt roligt var det att spela mot andra
lag. […] Slutligen kan nämnas att bland flickorna framhållits att man fått utveckla
teknik och skicklighet i spelet och att seriematcherna varit höjdpunkten. Man
uppskattar tävlingsmomenten.186

Försöken under 1970-talet att förändra attityder om kvinnlig idrott, sudda ut
oönskade könsroller och flytta den kvinnliga könsrollen närmare den manliga,
kan ses som ett försök att konstruera om den passiva flickan (kroppen/
objektet) till ett aktivt subjekt, ett subjekt som liknar det manliga subjektet, för
att bana väg för ett undanröjande av kvinnors sociala underordning. I denna
strategi ingick det att framhäva de motiv som pojkar och män använt för sitt
idrottsdeltagande under lång tid. Trots allt gick det emellertid inte helt att
undvika ”att den sociala tillvaron är viktig för att man ska få med flickor,”187

men utifrån ett könsneutralt politiskt subjekt medför dessa könsskillnader
ingen avgörande betydelse. Lika möjligheter att göra samma sak blev principen
som efterträdde rättigheten/skyldigheten att skilja män och kvinnor åt fysiskt
och socialt (arbetsdelning). Det socialpsykologiska, och påtagligt okroppsliga,
begreppet ’könsroll’ utgjorde ett av inslagen i denna strävan efter jämställdhet.
I detta arbete bortsåg man alltså från subjektens karaktär av kroppslighet, både
när det gäller kvinnor och män. Som synes användes sådana motiv för ökat
kvinnligt engagemang som senare kom att ses som uttryck för idrottens
‘manliga normer’.

Sammanfattning

Under 1900-talet förändras successivt synen på kvinnligt deltagande i tävlings-
idrott inom svensk idrottsrörelse. Detta förändrade synsätt går hand i hand
med en uppsättning diskursförskjutningar. En diskurs med betoning på
karaktärsdaning och fosterländskhet får träda tillbaka för en diskurs om fysisk
och social fostran av i synnerhet ungdomar. Diskursen om karaktärsdaning
fördes utifrån en naturalistisk ståndpunkt som innebär att idrotten är resultatet

                                                            
184 I och med läroplanen Lgr 80 stipulerades könsintegrerad undervisning i skolans ämne
Idrott.
185 Kvinnan - vår ledarreserv 1976, s. 6ff.
186 Ibid., s. 7.
187 Ibid.
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av människans inneboende behov av fysisk aktivitet, å ena sidan en
kanalisering av hennes fysiska drifter, å den andra ett sätt att disciplinera, eller
’härda’, dessa drifter. Istället övertar ett resonemang om fysisk och social
fostran den dominerande ställningen. Denna innebär att idrotten bidrar till att
skapa välartade, fysiskt hälsosamma och socialt välanpassade ungdomar.

Dessa diskursiva förändringar är inskrivna i statens ökade intresse för
idrott. Gymnastiken (linggymnastiken) mönstrades ut från den svenska skolan
och idrotten fick tillträde och ökad legitimitet. Idrottens expansion
stimulerades genom ganska omfattande ekonomiska bidrag från staten.
Idrottsrörelsens expansion och innehåll blev en del av iscensättningen av
Sverige som en ’välfärdsstat’ och det svenska hemmet som ett ’folkhem’.
Idrottsrörelsens karaktär av ’fri folkrörelse’ kunde dock bibehållas i förhållande
till staten, inte för att staten inte hade något intresse av att lägga sig i idrottens
angelägenheter, utan för att den inte behövde. Dessa förändrade omständlig-
heter underlättade för, för att inte säga stimulerade till, ett ökat kvinnligt
engagemang i idrottsrörelsen. Den kamp för kvinnlig idrott som kan skönjas
genom hela 1900-talet bar plötsligt frukt.

Betraktar vi det hela utifrån relationen mellan makt, kunskap och
självförståelse, utgör dessa förändringar ett sätt att bringa kvinnor att se sig
själva som aktiva, självständiga och förnuftiga individer, dvs. som legitima
politiska subjekt inom ramen för en solidariskt samhälle (socialliberalismen).
Från att, i en patriarkal ordning, ha konstruerats som objekt i förhållande till
’sina’ män (pappor, makar, förmyndare), kom kvinnor, i en socialliberal
ordning, att konstrueras som med männen likvärdiga subjekt i kvinnliga
kroppar. Detta innebar inte att kvinnor fick ett ökat inflytande i den offentliga
(politiska/ idrottsliga) sfären. Ett sådant ökat inflytande kunde ske först med
ett maskulint, eller ’manligt’, beteende och utifrån ett ’manligt’ perspektiv –
som då uppfattades som könsneutralt. Effekten blev att kvinnor som började
tävlingsidrotta (eller aktivera sig politiskt) blev mottagliga för hotet att bli
betraktade som onormala, eller inte riktigt ’riktiga’ kvinnor.

Sådant var läget i mitten och slutet av 1970-talet. Även om antalet
kvinnliga aktiva hade ökat markant, var det fortfarande ytterst få kvinnor som
engagerade sig som idrottsledare och tränare. 1977 antog RF ett handlings-
program för att öka rekryteringen av kvinnliga ledare. Detta utgjorde
startpunkten för en uppsättning idé-, policy- och handlingsprogram av olika
slag, som med början i 1970-talets slut och 1980-talets början såg dagens ljus. I
nästa kapitel kommer analysen att utgå från dessa dokument.



KAPITEL 6.
DEN JÄMSTÄLLDA IDROTTENS ISCENSÄTTNING

Genom att göra gott och att göra illa utövar
man sin makt över andra.

Friedrich Nietzsche, Den glada
vetenskapen

Inledning

De senaste dryga tjugo årens reformarbete inom RF har karakteriserats av ett
intensivt arbete för att formulera idrottens mål och värdegrund. Dels har
övergripande program för RF: s och idrottsrörelsens mål och innehåll arbetats
fram, dels specifika program för kvinnlig eller jämställd idrott. Detta kapitel
innehåller en analys av idrottsrörelsens idé- och handlingsprogram för idrott
och jämställd idrott under 1970-, 1980- och 1990-talen. Analysen innefattar
också en granskning av de utvärderingsrapporter som gjorts på uppdrag av RF
om jämställdhetsarbetet inom idrotten. Framställningen kommer att delas in i
fyra avsnitt: 1) Programmet Idrott tillsammans – på samma villkor för jämställd
idrott från 1977, Idrott 80. Idéprogram för idrottsrörelsen under 80-talet med sikte på år
2000 från 1981 samt de utvärderingar som genomfördes efter jämställdhets-
programmet; 2) en utvärdering av idrottsrörelsens jämställdhetsarbete under
1980-talet, publicerad 1989; 3) idé- och handlingsprogrammet Idrottspolitisk
offensiv från 1989 och det samma år antagna jämställdhetsprogrammet Idrottens
jämställdhetsplan samt de utvärderingar som genomfördes i kölvattnet av det
senare; samt 4) det senaste övergripande programmet för idrottsrörelsen,
Idrotten vill från 1996, och några mindre projekt för jämställd idrott under
senare delen av 1990-talet, + en tjej till och Tjejer på arenan. I det förra kapitlet
belystes hur den patriarkala styrningsmentaliteten omformulerades till en
socialliberal. I det här kapitlet ska jag undersöka hur den socialliberala
styrningsmentaliteten får genomslag i idrottsrörelsens sätt att framställa sin
verksamhet, och i förhållande till arbetet för jämställd idrott, samt hur nya,
eller nygamla, formuleringar återintroduceras. När jag närmar mig RF: s texter
om jämställdhet inom idrotten är frågan inte om idrotten eller det
jämställdhetsarbete som bedrivs inom rörelsen verkligen är jämställt eller leder
till bättre jämställdhet. Mitt intresse är riktat mot ’jämställdhetens’ historiska
villkor och dess verklighetseffekter. Hur konstrueras de objekt som ska
jämställas och vilken typ av subjektivitet blir effekterna av olika sätt att
formulera jämställdhet?

De ’öronmärkta’ pengar som 1976 kom RF till del från staten för att
stimulera kvinnoidrotten, mynnade ut i det första handlingsprogrammet för
jämställd idrott. Denna typ av program utgjorde från och med 1970-talet ett
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nytt inslag i den ideologiska debatten inom idrottsrörelsen. Sedan dess har de
blivit återkommande inslag. 1985 skrev dåvarande utbildningschefen, Bengt
Wallin, och ordföranden i Stockholms Idrottsförbund, Lars Liljegren, att
”idrottsrörelsen måste bli ännu mer aktiv i samhällsdebatten. Delta i
diskussioner om t ex arbetstidsförkortningar och den tekniska utveck-
lingen.”188 Om man inom idrottsrörelsen tidigare eftersträvat en politiskt
neutral hållning, gällde nu ”att idrott och politik är oupplösligt förenade.”189

Denna hållning var inte bara riktad utåt utan också inåt, mot de egna leden.

Ännu så länge [1985] har samhället utanför förtroende för idrottens möjlighet att klara
upp sina egna problem. Det gäller att vi nu snarast och på allvar rensar upp inom
idrotten.190

Talet om ’trovärdighet’ är tydligt kopplat till idrottens legitimitet som
mottagare av ansenliga statliga ekonomiska bidrag. Diskussionen utgjorde ett
sätt att problematisera de förhållanden inom idrottsrörelsen som kritiserats
massmedialt, bl.a. idrottens kommersialisering, medikalisering, doping och
andra typer av fusk inom elitidrotten, ’utslagning’ i barn- och ungdoms-
idrotten, liksom i viss utsträckning kvinnors svårigheter att etablera sig som
ledare och tränare inom rörelsen.191 Denna trovärdighetsdiskurs iscensattes
alltså i relation till de ansträngningar som idrottsrörelsen gjorde för att
motsvara de högt ställda förväntningar på samhällsnytta som anförtroddes
idrotten i de idrottsutredningar som berördes i det förra kapitlet. I och med att
idrottsrörelsen kom att bygga sin verksamhet i stor utsträckning på statliga
bidrag, kom rörelsens hävdvunna oberoende i förhållande till statsmakten att
urholkas. Detta innebar att idrotten strävade efter att uppvisa hög grad av
offentlig samhällsnytta, med statliga bidrag, samtidigt som den eftersträvade
autonomi i förhållande till staten.

Idrott tillsammans och Idrott 80

Idrott tillsammans – på samma villkor
Det första handlingsprogrammet för kvinnlig idrott, Idrott tillsammans – på
samma villkor, antogs av hela ’idrottssverige’ 1977. I dokumentet, som

                                                            
188 Liljegren & Wallin 1985, Idrott i rörelse. Inlägg inifrån (Malmö: Liber), s. 220. Redan 1981
skrev dåvarande ordföranden i RS, Karl Frithiofsson, i förordet till Idrott 80, att
”Idrottsrörelsen måste mer än hittills gå in i samhällsdebatten.” I RF:s handlingsprogram
Idrottspolitisk offensiv från 1989 finns ett halt kapitel kallat ‘Försvara idrottens trovärdighet’ (s.
52). En diskurs som kan härledas till idrottsrörelsen sprids och kan så småningom påvisas i
vetenskapliga undersökningar och användas som bevisföring i RF:s fortsatta ideologiska
produktion.
189 Liljegren & Wallin 1985, s. 24.
190 Ibid., s. 60.
191 1993 lät RF ekonomiprofessorn P. O. Berg ”göra en analys av idrottsrörelsens framtida
resursbaser. Han konstaterade,” inte oväntat kan man tycka, ”att trovärdighet är ett
nyckelbegrepp. Det gäller inte bara det offentliga stödet, utan också stödet från den privata
sektorn.” Wallin 1996, Idrotten blir (Stockholm, SISU Idrottsböcker), s. 29.
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utarbetades av den s.k. BRUD-gruppen, var avsikten att identifiera tänkbara
hinder för kvinnligt engagemang i idrottsrörelsen, inte minst vad avser hinder
för att rekrytera kvinnliga ledare.192 Frånvaron av kvinnligt deltagande ansågs
alltså bero främst på olika hinder som attitydproblem bland manliga idrotts-
ledare och problem med materiella och ekonomiska anslag, 193 och inte på
’bristande vilja’ bland kvinnorna själva. Ansatsen i programmet var både kritisk
gentemot negativa attityder mot kvinnligt deltagande, och icke-kritisk
gentemot organisationsstrukturen och idrottsrörelsens grundläggande värden.
Kvinnorna förväntades engagera sig, om bara männen i idrottens toppskikt
lämnade plats i organisationen. Mansdominansen konstruerades som ett
uttryck för ett männens ’ägande’ av makten, en makt som kunde ’användas’ i
den ena eller den andra avsikten. Det stod så att säga i männens makt att
bereda plats för kvinnorna, vilket inte förhindrade att det ökade engagemanget
bland kvinnor paradoxalt nog uppfattades som en kvinnofråga. Programmet
föreskriver att det under en treårsperiod ”görs särskilda satsningar för att
jämställa kvinnornas förutsättningar att utöva idrott med männens.”194

För att de åtgärder vi föreslår i detta handlingsprogram ska ge önskade resultat fordras
naturligtvis att flickor och kvinnor är beredda att ställa upp på de premisser som bjuds.
Glädjen att utöva och leda idrott, identifikationen, gemenskapen och känslan av att
uträtta något som är nyttigt för sig själv och sina klubbkamrater kommer för det stora
flertalet även i framtiden att vara belöningen för arbetsinsatsen.195

Strategin för ökat kvinnligt idrottsdeltagande kan i vissa avseenden förefalla
tam. Kritiken riktas mot faktorer som har med synen på kvinnligt deltagande
att göra, medan idrotten som sådan betraktas som ’neutral’. Över lag finns en
uppfattning att rådande villkor var i grunden rättvisa. I den bemärkelsen var
det både kvinnorna och männen som skulle förändras och inte idrotten.
Dessutom uppfattades ’könsblandning’ som det bästa sättet att komma tillrätta
med fördomar och felaktiga attityder gentemot ’det motsatta könet’, t.ex. sägs i
texten att ”kurser enbart för kvinnor anses […] av de flesta som ett relativt
dåligt alternativ.”196 Det likhetstänkande som dominerade resonemanget i
början av 1970-talet, fick genomslagskraft även i Idrott tillsammans. Vilka var då
RF: s motiv för denna stora satsning på kvinnlig idrott?

                                                            
192 BRUD-gruppen skriver i Idrott tillsammans - på samma villkor 1977 (Sveriges
Riksidrottsförbund): ”Vårt arbete har därför inriktats mot kvinnlig ledarrekrytering och
ledarutbildning. (s. 5). På liknande sätt har man under 90-talets senare hälft försökt
identifiera ’hinder’ för invandrarflickors engagemang i idrott.
193 Från a) ’samhället’ (stat och kommun när det gällde idrottsplatser, sporthallar), b)
sponsorer (framför allt det privata, men också i viss utsträckning det offentliga näringslivet)
och c) massmedia (bl. a i fråga om marknadsföring). Även här formulerades samhället
(staten, kommunerna), näringslivet och media om inte som ‘hot’ så åtminstone som
medansvariga i försöken att öka andelen kvinnor inom idrottsrörelsen.
194 Idrott tillsammans – på samma villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar (Stockholm: Sveriges
Riksidrottsförbund), s. 6. 
195 Ibid., s. 12.
196 Ibid., s. 16.
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Genom att få in flera kvinnor i föreningsarbetet som utövare och ledare skulle vi
också kunna få till stånd en starkare betoning av idrottsföreningens sociala funktion.
Vi skulle kunna få i vid bemärkelse ”Idrott tillsammans” inte bara föräldrar - barn som
redan startat utan man - hustru, fästman - fästmö, barn - far- och morföräldrar,
idrottsutövare - icke idrottsutövande kompis.197

Kvinnorna skulle således bidra till att öka antalet medlemmar i idrottsrörelsen,
vilket även ökade det ekonomiska stödet från stat och kommun. Genom
kvinnornas ökade engagemang förväntades idrottsföreningens sociala funktion
mer eller mindre att förändras som en följd av de egenskaper som betraktades
som genuint kvinnliga. Med kvinnornas engagemang, och deras ’kvinnliga
egenskaper’, antogs idrottsrörelsen kunna förverkliga de sociala och fostrande
funktioner som eftersträvades för ungdomar. ’Socialt engagemang’ kan därför
sägas vara ett av de karaktärsdrag som i detta program skrivs in i kvinnlig-
heten. Det innebär att ett legitimt kvinnligt idrottsdeltagande här iscensätts som ett
deltagande där det sociala engagemanget, gemenskapen, är det centrala motivet och en
utgångspunkt för ’kvinnlig’ och ’idrottslig’ självförståelse.

Idrott 80
Idrott 80. Idéprogram för idrottsrörelsen under 80-talet med sikte på år 2000, det första
övergripande idéprogrammet för idrotten, sorterar i första hand ut relationerna
mellan staten och RF – idrottsrörelsen. Skriften innehåller en nulägesanalys
samt mål och vägledning för det fortsatta arbetet, med sikte på år 2000.
Definition av idrott löd så här i Idrott 80:

Idrott är fysisk aktivitet som människor utövar för att få motion och rekreation
och/eller uppnå tävlingsresultat.198

Idrotten framstår som något som människor (’de’) tar del av för att få motion
och rekreation och/eller uppnå tävlingsresultat. Idrottens verksamhet utgörs
av ett givet innehåll i givna former. Idrott 80 framstår som konsoliderande, men
‘den goda idrotten’ är ändå fortfarande något i vardande, en framtidsvision.
Målet är huvudsakligen kvantitativt. En av de mest framträdande parollerna
var ‘2 miljoner ska bli 3’, ”med sikte på år 2000 fördubbla antalet idrottsut-
övare i Sverige.”199 Även om idrotten ska konsolideras, framskymtar samtidigt
en progressiv syn på idrott i förhållande till samhället i övrigt. Idrotten går i
bräschen i arbetet för ett bättre samhälle:

Samhället behöver denna kraft. Regelbunden fysisk aktivitet är hälsofrämjande.
Konsekvent bedriven idrott motverkar bruk av beroendeframkallande medel -
alkohol, tobak, narkotika. […] Det centrala för idrottens mål är att den enskilda
människan ska utvecklas positivt. Med denna inriktning måste alltid individen vara det
primära objektet. Organisation och evenemang är till för denne och inte tvärtom.200

                                                            
197 Ibid., s. 11.
198 Idrott 80.
199 Ibid., s. 2.
200 Ibid., s. 6 resp. s. 14.



159

Idrotten utgör en positiv kraft i samhällsutvecklingen och individen utgör ’det
primära objektet’. I den senare bemärkelsen är individen så att säga måltavla för
idrottsrörelsens ansträngningar, men deltar själv inte aktivt i skapandet av
idrotten. Denna passiva syn på individen går hand i hand med betoningen på
kollektiv och organisering:

Det är av grundläggande vikt att all […] utveckling sker inom ramen för vår etablerade
idrott och på ett sådant sätt, att idrottsrörelsens karaktär av folkrörelse förstärks.201

Människan utgör en aktör inom ramen för en väl sammanhållen och ’organisk’
social gemenskap. Idrotten framställs som ’god i sig själv’. Att idrotta innebär,
mer eller mindre automatiskt, att vederbörande utvecklas fysiskt, psykiskt och
socialt. Ansvaret för problem inom rörelsen härleds till platser utanför
idrottsmiljön. Det senare har jag valt att kalla exteriorisering:

Den svåraste kampen kommer att gälla mobiliseringen av samhällets insatser i en tid,
då urskiljningslös åtstramning hotar vitala delar av samhällslivet, inte minst idrotten.202

[…] Olika krafter hotar idrottsrörelsen. Idrotten får inte urholkas och bli beroende av
privata ekonomiska intressen.203

I texten hotas den ‘goda idrotten’ av nedbrytande krafter i samhället utanför
idrotten, som t.ex. ’privata ekonomiska intressen’. ’Samhället’ utgör såväl
garanten som hotet mot idrottens ställning som fri folkrörelse. Detta gäller
även i förhållande till idrottsrörelsens strävan efter ökat kvinnligt idrotts-
deltagande.

Frågor om ‘kvinnlig idrott’ berörs även i Idrott 80, men i en mer
begränsad omfattning. Däremot framstår ansträngningarna för att främja
kvinnlig idrott, i jämförelse med Idrott tillsammans, som tämligen kraftlösa. I
remissversionen av Idrott 80, från 1979, fastslogs att kvinnoidrottens expansion
inom ramen för RF: s verksamhet hängde på om stödet från samhället ökade:

För att detta ska bli möjligt [lika många kvinnor som män; min anm.] är det
nödvändigt med en kraftig expansion av idrotten totalt sett. Balansen får inte
åstadkommas genom en medveten begränsning av den manliga idrotten. Det vore ett
svek mot en folkrörelse, som bygger på frivilliga insatser.204

I slutversionen av Idrott 80 förändrades emellertid formuleringen till:

Här måste idrottsrörelsen känna ett särskilt ansvar för att få en ändring till stånd.205

I texten görs det klart att kvinnors deltagande är önskvärt inom idrotts-
rörelsen. Hur rekryteringen av kvinnor ska gå till och under vilka villkor, blir

                                                            
201 Ibid., s. 8.
202Ibid., förordet.
203 Ibid., s. 1.
204 Idrott 80. Förslag till handlingsprogram för idrottsrörelsen under 80-talet med sikte på år 2000
(Stockholm: Sveriges Riksidrottsförbund)., s. 57f.
205 Idrott 80, s. 56.
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emellertid i realiteten en fråga om krassa ekonomiska (och i viss utsträckning
materiella) tillgångar.

Idrottsrörelsens starka ambitioner för ökad kvinnlig idrott [kan inte] förverkligas utan
ett kraftigt utökat samhällsstöd.206

’Kvinnoidrotten’ framställs vidare i programmet som ett i förhållande till
’mansidrotten’ (eller ’den vanliga idrotten’) autonomt fenomen. Frågan om
kvinnlig idrott konstrueras med andra ord som en kvinnofråga. I Idrott 80 finns
således både en tydlig strävan att inlemma kvinnor i idrottens verksamhet –
men detta synes inte kunna ske på frivillig väg eftersom det krävs speciella
resurser då det föreligger någon form av hinder för kvinnors engagemang –
och en strävan att upprätthålla tydliga gränser mellan manlig och kvinnlig
idrott.207 Hinder för kvinnornas inträde i idrotten kan, enligt Idrott 80, inte
undanröjas på ett oproblematiskt sätt eftersom idrottens verksamhet i grunden
sägs bygga på frivillighet. Därigenom förtydligas den särartssyn på förhållandet
mellan kvinnor och män inom idrotten som följt idrottsrörelsen genom större
delen av 1900-talet. Denna problematisering av relationerna mellan kvinnor
och män säkerställer en åtskillnad mellan könen. Där män och kvinnor tidigare
skildes åt fysiskt såtillvida att kvinnor inte deltog i tävlingsidrott, framskymtar
nu könens skilda intressen, erfarenheter, egenskaper och karaktärsdrag som
åtskiljande drag. I den bemärkelsen utgör inte jämställdhet ett sätt att garantera
två givna gruppers likställighet, utan ett nytt sätt att skilja könen åt – att skapa
könsskillnader.

Utvärdering av Idrott tillsammans
Efter tre års verksamhet med handlingsplanen Idrott tillsammans uppdrog RF åt
Eva Olofsson att utvärdera arbetet. 1981 färdigställdes rapporten Idrottsrörelsens
handlingsprogram för kvinnlig idrott. En analys av bakgrund, mål och åtgärder. I denna
konstaterar Olofsson att det under 1970-talet, mot bakgrund av den över-
gripande samhällsutvecklingen,208 blev ‘naturligt’ att intensifiera arbetet för
ökad rättvisa mellan könen. ’Ökad rättvisa’ konstruerades huvudsakligen som
en könsrollsfråga, där det framför allt var önskvärt att ge flickor och kvinnor
tillträde till en manlig värld, men där det omvända inte ansågs lika intressant.
Ökad rättvisa ”möjliggjordes”, skriver Olofsson vidare, ”bl.a. genom att det
inte längre ansågs opportunt att uttala sin negativa inställning till jämställdhet
mellan könen.”209 Detta innebar närmast att det som tidigare ansågs som
legitimt – att kvinnor inte ska hålla på med tävlingsidrott – från denna tid mer

                                                            
206 Ibid.
207 Jfr. Hirdman 1993.
208 Idrottsrörelsens officiella intresse för kvinnlig idrott synes ”ha uppstått efter andra
världskriget och sammanföll således med samhällets ökande intresse för och behov av
kvinnan som arbetskraft. Under 1950-, 1960- och framför allt under 1970-talet har intresset
för idrottsrörelsens sida för kvinnlig idrott ökat och också kvinnans intresse för idrotten
ökat.” Olofsson 1981, Idrottsrörelsens handlingsprogram för kvinnlig idrott. En analys av bakgrund,
mål och åtgärder (Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet), s. 101.
209 Ibid., s. 104.
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allmänt, och i synnerhet i offentliga sammanhang, började ses som illegitimt
och orättvist.210 Den här omsvängningen krävde vidare att kvinnor (eftersom
det i princip endast var kvinnornas könsroll man talade om) också utvecklade
en syn på sin underordning som orättvis. Detta skedde genom ”ett stort antal
konferenser på temat ‘kvinnlig idrott’.”211 ”Genom utbildning kan man ge
kvinnan ökad kompetens och med ökad kompetens får hon förmåga att utföra
en viss uppgift och förståelse för ett visst problem.”212 Konferenserna om
kvinnlig idrott iscensatte omständigheterna inom idrotten i ett nytt ljus. Fram-
ställningen av idrotten som orättvis för kvinnor blev ett led i skapandet av en
specifikt kvinnlig och legitim subjektivitet. Eva Olofsson skrev att hon ville

poängtera vikten av att mer än en kvinna väljs in i styrelser, utskott o dyl samt att
grupper ges uppdraget att bedriva jämställdhetsarbetet. En ensam kvinna i en
mansdominerad församling kan tvingas förneka sin ”kvinnliga” identitet och göra sig
”manlig” för att lyckas i sin ledarroll. Hon riskerar då att framstå som en
”superkvinna” och blir därmed en dålig förebild för andra kvinnor och det snarare
motverkar än befrämjar kvinnosolidariska handlingar.213

Den kvinnliga subjektivitet som iscensattes var inte helt oproblematisk.
Kvinnlig subjektivitet är inte bara knuten till en kvinnlig kropp, utan också till
en ’kvinnlig identitet’, vilken står i ett motsatsförhållande till en ’manlig
identitet’. Denna ‘kvinnliga identitet’ skrivs in som norm för att kvinnor ska
‘lyckas i sin ledarroll’. Om kvinnan utvecklar ’manliga egenskaper’ (’tvingas’
förneka sin kvinnliga identitet214) blir hon ‘en dålig förebild för andra kvinnor’.
Förutsättningen för ett lyckat kvinnligt ledarskap är med andra ord att
kvinnorna inte överträder gränserna för acceptabel femininitet. I annat fall
riskerar hon att förlora i trovärdighet såväl bland män som bland kvinnor.
Kvinnlig subjektivitet konstrueras allstå å ena sidan kring en kvinnlig kropp
och å den andra kring en feminin identitet. På detta sätt normaliseras kvinnan
och den kvinnliga kroppen som en feminin och heterosexuell kvinna
respektive kropp.

De motiv som anges för önskan om kvinnors ökade engagemang inom
idrottsrörelsen är ”dels idrottens roll som ‘sammanhållande länk i ett
föränderligt samhälle’ dels idrottens ‘kompensatoriska funktion’. Med ökat
kvinnligt intåg på arbetsmarknaden ökar även kvinnors behov av kompensa-
toriska åtgärder för monotont och ensidigt arbete som ofta medför fysisk
inaktivitet.”215 Idrotten utgör här, som vi tidigare sett, en aktiv kraft (subjekt)
som skänker deltagarna (objekt) fysisk träning och hälsa. Inställningen till
idrotten är instrumentell. Detta fokus på åtskillnad till trots, så är särarts-
tänkandet ännu inte den helt dominerande framställningsformen. Än så länge
fokuseras inte kvinnans rätt till ’sin’ idrott, utan rätt och slätt hennes rätt till
                                                            
210 Inom ramen för den patriarkala styrningsmentaliteten är manlig överordning fullständigt
legitim, ja till och med som önskvärd - både av kvinnor och män.
211 Olofsson 1981, s. 103.
212 Ibid., s. 107.
213 Ibid., s. 103. Min kursiv.
214 Kvinnan konstrueras här som en passiv mottagare av yttre påverkan.
215 Olofsson 1981, s. 100.
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idrott. Inte heller talas det ännu så mycket om de speciellt kvinnliga  (’inre’)
egenskaperna.

Flickors sociala situation, omgivningens inställning till idrott för kvinnor är sådana
faktorer som idrottsrörelsen närmare måste studera för att öka förutsättningarna för
flickors involvering i idrott.216

‘Omvärlden’ måste upplysas om att flickor bör få samma tillgång till den
befintliga idrottsverksamheten som pojkar redan har. Samtidigt dyker embryon
till den typ av diskurs som senare kommer att dominera diskussionerna om
jämställd idrott upp, nämligen att kvinnor är relationsorienterade medan män
är prestationsorienterade, men en sådan framställning karakteriseras (ännu)
inte som en generell sanning.

Engström visar i sina undersökningar att kvinnor i mindre utsträckning än män väljer
prestations- och tävlingsinriktade fysiska aktiviteter. Kvinnodominansen är stor inom
Gymnastikförbundet som främst sysslar med motionsidrott. Några klara belägg för att
kvinnor i andra sammanhang, som t ex i skolan, skulle vara mindre prestationsinriktade eller
tävlingsinriktade finns inte.217

För att sammanfatta något kan man säga att den likhetsdiskurs som på ett
oproblematiskt sätt dominerat arbetet för kvinnlig/jämställd idrott under
1970-talet, i de analyserade texterna i allt större utsträckning kom att
problematiseras. Arbetet för jämställd idrott konstrueras huvudsakligen som
en kvantitativ problematik, men embryon till kvalitativa aspekter dyker upp
här och var. I synnerhet gäller detta i Olofssons utvärdering från 1981. Vissa
egenskaper, som ett socialt engagemang, konstrueras som specifikt kvinnliga
och talet om en ’kvinnlig identitet’ börjar göra sig gällande. Hur framträder
dessa frågor om vi flyttar oss åtta år framåt i tiden, till nästa utvärdering?

Idrottens jämställdhet under 1980-talet

1989 återkom Olofsson med en ny rapport, Kvinnlig idrott eller jämställd idrott?
Utvärdering av Sveriges Riksidrottsförbunds jämställdhetsarbete under 1980-talet. Denna
sammanföll i princip med hennes avhandling, Har kvinnorna en sportslig chans?,
och innehållet konvergerar också i stora drag. ”Internt inom RF”, konstaterar
Olofsson, ”kom man under 1980-talets början att tala om integrering av
kvinnoidrotten.”218 Istället för en simpel inlemning av kvinnorna i en befintlig
idrott, skulle kvinnorna integreras. Under 1970-talets likhetsdiskurs var
integrering inget relevant begrepp eftersom det knappast existerade något att
integrera. Kvinnor skulle ’in’ i idrotten, knappast integreras i idrotten. Det
gällde då mera att undanröja det som förhindrade kvinnor från att engagera sig
i den befintliga idrottsverksamheten. Begreppet integrering antyder ett visst

                                                            
216 Ibid., s. 109.
217 Ibid., s. 111. Min kursiv.
218 Olofsson 1989b, s. 5.
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mått av ömsesidighet och därtill något som man kan kalla ’mervärde’ (ett
nästan dialektiskt förhållande mellan de delar som ska integreras), nämligen att
tillskottet av kvinnor skulle tillfoga något kvalitativt nytt och därigenom
förändra idrotten. Men integrering kan också uppfattas som ett särskiljande
begrepp. Det pekar ut (minst) två kvalitativt åtskilda storheter som ska
sammanfogas.

De kvantitativa målen - fler ledare och fler utövare - dominerade
emellertid alltjämt jämställdhetsarbetet även under 1980-talet.219 Detta kan
trots allt ses som ett uttryck för en likhetsstrategi eftersom kvantitativ
jämställdhet i sig blir en garanti för en jämställd idrott. Det behövs m.a.o. inte
några kvalitativa kriterier för att fastställa när jämställd idrott är uppfylld.
”Begreppet jämställdhet”, menar Olofsson, ” kan […] ge sken av att det
endast handlar om att kvinnorna skall nå upp till en högre nivå, utan att detta
skall påverka männens positioner.”220 Verksamheten präglas av ”en positiv
inställning till det centrala jämställdhetsarbete som utförs inom RF”, men ”ett
klargörande av målen med arbetet efterlyses.” 221 Det laddas så att säga upp för
en diskussion om idrottens kvalitativa aspekter. ”Även bland de föreningar vi
specialstuderat finns en positiv inställning till särskilda satsningar på
jämställdhet. Påtagligt är dock att det är få föreningar som gjort några insatser
för att utveckla sin egen kvinnliga idrottsverksamhet.”222 Tycker man att
jämställdhet är bra borde det räcka för att uppnå jämställd idrott. Normen är
helt tydligt att ‘jämställdhet’ är bra, men det tycks råda delade meningar om
vad jämställdhet i realiteten innebär, eller hur jämställdhet ska realiseras.
Olofsson hävdar t.ex. att ‘kvinnlig idrott’ i realiteten har ”kommit att stå för
kvinnliga utövare av manlig idrott.”223 En sådan framställningsform understryker
kraven på en undersökning av vad ’kvinnlig idrott’ i mer kvalitativa termer är
eller skulle kunna vara.

Den kritik som Olofsson riktar mot idrottsrörelsens bristande
jämställdhet bygger på att männen ‘har’ makten inom idrottsrörelsen, en
juridiskt-negativ maktkonception. Den bristande jämställdheten ses då som
antingen en ovilja eller ett ointresse hos män för att släppa ifrån sig makten.
Eftersom män per definition har makten, ska kvinnor ”beredas möjlighet och
tvingas att ta ansvar för sitt eget idrottande.”224 Betoningen på ’sitt eget’ utgör
ett sätt att legitimera kvinnors rätt att ställa upp villkoren för den idrotts-
utövning som uppfattas som vanlig eller önskvärd när det gäller kvinnor, men
det får också effekten att kvinnor inte tänks kunna ta ansvar för mäns idrott. I
förlängningen bidrar uttrycksformen ’sitt eget’ till ett kvalitativt åtskiljande av
könen. Vidare blir slutsatsen att ‘kvinnlighet’ och ‘manlighet’, som kvalitativa
storheter, bör utgöra utgångspunkter för verklig jämställdhet. ’Manlig’ idrott
kan per definition inte utövas av kvinnor, ‘på kvinnors villkor’, eftersom
kvinnor och män konstrueras som åtskilda. ”Idrott har”, nämligen, ”olika
                                                            
219 Ibid., s. 13.
220 Ibid., s. 23.
221 Ibid., s. 11.
222 Ibid., s. 17.
223 Ibid., s. 23.
224 Ibid. Min kursiv.
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funktion för kvinnor och män,”225 och därigenom skapas ”behovet av
kvalitativa förändringar i den idrottsliga verksamheten.”226 Och med detta har vi
kommit fram till två nya handlingsprogram.

Idrottspolitisk offensiv och Idrottens jämställdhetsplan

Idrottspolitisk offensiv
Idrottspolitisk offensiv. Idrottsrörelsens handlingsprogram med sikte på år 2000 antaget vid
riksidrottsmötet 1989 innebär några markanta förändringar i uttrycksformerna i
förhållande till Idrott 80. Tonen är mer framtidsinriktad, nästan aggressiv,227

samtidigt som idrotten framställs som ”en produkt av samhällsutveck-
lingen.”228 Den idrott som beskrivs är en idrott som behöver vara flexibel i
förhållande till en förändrad samhällsstruktur. Idrotten framträder inte i
samma utsträckning som i Idrott 80, som en positiv kraft, en spjutspets, i
samhällsdanandet. Trots detta kombineras den tidigare betoningen på kvantitet
med en ökad betoning på kvalitet. Denna paradox ger möjligen också upphov
till att gränserna mellan det önskade idealet (i framtiden) och den befintliga
idrotten suddas ut. Istället för att problematisera nutidens idrott, framställs den
redan som den goda idrott den har potential att bli. Detta ökade fokus på
kvalitet, parat med ett minskat fokus på kvantitet går hand i hand med en
uppfattning om att ”idrottsföreningarnas rekryteringspotential när det gäller
barn och ungdomar har nått taket.”229 Utgångspunkten för resonemanget är
emellertid att idrotten redan är bra:230 ‘Idrott är glädje’, ‘Idrott är hälsa’, ‘Idrott
är mänsklig utveckling’, ’Idrott är gemenskap’, Idrott är identifikation’, ‘Idrott
är fostran’, ‘Idrott är kultur’ och ‘Idrott är samhällsnyttig’.231 Den enskilde
idrottsutövaren står emellertid inte i fokus. ”Framtiden blir vad vi gör den
till”232 och ”Medlemsengagemanget är det helt avgörande,”233 men texten i
Idrottspolitisk offensiv konstruerar en i det närmaste organiskt och enhetligt
uppbyggd idrottsrörelse, där alla delar (topp och bredd, tävling och motion,
’egenvärde’ och ’investeringsvärde’ osv.) utgör en helhet och där den enskilde
idrottsutövarens inflytande framstår som obetydligt.

’Hoten’ från negativa krafter utanför idrotten märks, i samband med
uttryck för externalisering, även i Idrottspolitisk offensiv. Här används förvisso
inte ordet ‘hot’, men problem inom idrottsrörelsen kan ändå härledas till en
rad utomidrottsliga krafter som media, kommersialiseringen i samhället,
politiker och, inte minst, till EG, den europeiska gemenskapen. Detta att

                                                            
225 Ibid., s. 23. Min kursiv.
226 Ibid., s. 23.
227 Till skillnad från författaren P. O. Enqvists nästan nostalgiska förord.
228 Idrottspolitisk offensiv. Idrottsrörelsens handlingsprogram med sikte på år 2000 antaget vid
riksidrottsmötet 1989 (Sveriges Riksidrottsförbund, 1989), s. 11.
229 Ibid., s. 12.
230 Ett avsnitt i Idrottspolitisk offensiv bär rubriken ’Idrott är bra’ (s. 15).
231 Ibid., s. 15ff.
232 Ibid., s. 12.
233 Ibid., s. 14.
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samhället i viss utsträckning ses som ett hot mot idrottsrörelsens autonomi,
integritet och vidareutveckling, utesluter inte att idrotten ställer krav på
samhällsinsatser. Samhället, eller staten och dess ekonomiska bidrag, utgör
också en garanti för idrottsrörelsens autonomi. De flesta avsnitt i Idrottspolitisk
offensiv avslutas med en ruta med rubrikerna ‘Detta ska vi göra’ och ‘Detta
kräver vi av samhället’. Samhället är något man kan ’kräva’ insatser av,
samtidigt som styrningen sker i samhällets namn. Relationen mellan staten och
RF sammanfattas sålunda:

Det förhållandet att det ökande behovet av samhällsstöd betonas på område efter
område i programmet minskar inte idrottsrörelsens eget ansvar för ekonomi och
resurser.234

Trots kraven på samhällsinsatser, framtonar alltså samtidigt en ökad betoning
på idrottsrörelsens eget ansvar för fördelningen av de resurser som kommer
idrotten till del inte bara från staten, utan i allt större utsträckning från
kommunerna.235 I Idrott 80 framställdes stödet till kvinnoidrotten som betingat
av idrottens stöd från samhället, dvs. ökade anslag från staten. Dessa
resonemang är helt försvunna i Idrottspolitisk offensiv.

Under rubriken ‘Idrotten behöver kvinnorna’ formuleras i programmet
de mål för jämställd idrott som, tillsammans med andra övergripande mål, ska
gälla in i 1990-talet. Här drar RF upp riktlinjerna för hur arbetet för jämställd-
het ska formas:

Med jämställdhet menar vi
• att pojkar och flickor, kvinnor och män ges lika möjligheter att utöva sin idrott
• att kvinnlig och manlig idrott värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt
• att kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande organ
• att både mäns och kvinnors, kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara

och får påverka idrottens utveckling
• att arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får

lika stora möjligheter att medverka.236

Män och kvinnor ska ges lika möjligheter att utöva sin idrott, dvs. ’manlig’ och
’kvinnlig’ idrott och inte bara idrott i största allmänhet. Därtill ska kvinnlig och
manlig idrott ‘värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt’. Den manliga
och kvinnliga idrottens specifika och åtskilda kvalitativa karaktär ställs alltså i
fokus och tilldelas fullständig legitimitet. Man talar om ”Ökad fritid och
förändrade värderingar i riktning mot kvalitativa, kulturella och sociala
värden.”237 Fortfarande kvarstår dock en strävan efter att rekrytera fler
kvinnliga ledare. ”Antalet kvinnliga idrottsutövare har på senare år ökat
markant,” men idrottsrörelsen har fortfarande ”en mycket låg kvinno-

                                                            
234 Ibid., s. 10.
235 I SOU 1998:76 konstateras det att 1990-talet medförde att kommunerna i allt större
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236 Idrottspolitisk offensiv1989, s. 38f.
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representation i beslutande organ, framför allt på förbundsnivå”.238 I denna
specifika fråga dyker alltså en i texterna ovanlig självkritik från idrottsrörelsens
sida upp.

Gällande könsroller är avsikten inte längre aktivt inriktad på förändring.
Den i förhållande till ’samhällsutvecklingen’ mer passivt inriktade hållningen
märks även i denna fråga. Det talas om ‘ändrade könsrollsmönster’ i det att
”De flesta barn ägnar sig […] åt en eller flera idrotter i de tidiga tonåren. Men
många, framför allt flickor, slutar efter några år.”239 Det som något decennium
tidigare sågs som ett hinder för flickors deltagande, nämligen att flickor inte
fick delta i tävlingsidrott, framställs nu som ett uttryckligt skäl till att flickor
slutar – de vill inte delta i tävlingsidrott. Dessa tongångar märks också i den
samma år antagna jämställdhetsplanen.

Idrottens jämställdhetsplan
Den statliga utredningen Varannan damernas (SOU 1987:19) blev en av
hörnstenarna i framställningen i Idrottens jämställdhetsplan inför 90-talet antagen vid
riksidrottsmötet 1989.

”Vi lever i ett manssamhälle, ett samhälle där mäns erfarenheter och värderingar är
norm och kvinnors avvikande.”240

Jämställdhet kom inom idrottsrörelsen att konstrueras huvudsakligen som en
demokratifråga och en rättvisefråga snarare än som en attitydfråga. I synnerhet
i samband med frågan om fördelning av resurser. Resonemangen vänds nu, i
förhållande till det sena 1970-talets och det tidiga 1980-talets resonemang, helt
upp och ner. Medan idrotten tidigare utgjorde en given utgångspunkt, är det
nu idrotten som måste förändras. Mäns orättvisa privilegier ses som förank-
rade i den befintliga idrotten och idrott uppfattas inte längre som en köns-
neutral verksamhet. Det är inte längre kvinnor, eller den kvinnliga könsrollen,
som måste förändras. Istället iscensätts en specifikt kvinnlig subjektivitet som
politiskt legitim. På den ’andra sidan’ av resonemanget framträder en bild av
män som alltför privilegierade, såväl inom idrotten som i samhället i stort. Att
nu framställa manligheten i denna situation utgör ett sätt att problematisera
också mäns självförståelse och syn på relationen mellan kvinnor och män. Om
män tidigare uppfattat kvinnors rättigheter och möjligheter som likställda med
män, om bara kvinnor kunde ’lära sig att ta för sig’, gäller det nu för män att se
sin egen del i ansvaret för kvinnors sociala underordning.

Besluten om jämställdhetsarbetet grundar sig på insikten om att både kvinnor och
män behövs inom alla områden av samhällslivet.241
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Så länge mannen betraktas som norm i vårt samhälle kommer kvinnorna att ses som
avvikande och annorlunda.242

Idrottens regler och organisation är formade att passa män.243

Idrotten iscensätts som en i grund och botten manlig angelägenhet. Detta
innebär att man stänger igen dörren för kvinnor att på ett helhjärtat och
oproblematiskt sätt engagera sig i tävlingsidrott eftersom denna förknippas
med ’manlighet’. Det som tidigare sågs som önskvärt, att kvinnor i större
utsträckning deltog i tävlingsidrott, uppfattas nu som icke-kvinnligt. Ett
problematiserande drag skrivs in i ’den idrottande kvinnan’. Följer vi det
konstruktivistiska resonemanget är idrotten emellertid inte formad för att
’passa’ män, utan för att skapa och omskapa manlighet (och kvinnlighet). Mäns
och kvinnors självförståelse utgör knappast några historiskt obundna
storheter, utan bör ses som uttryck för dominerande konfigurationer av makt
och kunskap, där de makt- och kunskapsrelationer som konstituerar
jämställdhetsarbetet skapar nya och könsspecifika erfarenheter. Idrottens
jämställdhetsplan iscensätter, utifrån detta synsätt, själv den man som den har
tillsatt sig för att utmana.

• Kvinnor och män har olika kunskaper och erfarenheter. […]
• Kvinnor och män har olika värderingar och olika intressen.244

Den kvinna som tidigare var ’avvikande’ och ’annorlunda’, hon som var
komplex och problematisk (’bökig’), existerar förvisso fortfarande, men nu är
hon normaliserad och jämställd med mannen. Med dessa formuleringar
förflyttas fokus från yttre och objektiva typer av åtskillnad till inre och
subjektiva. Jämställdhet är nu inte bara att betrakta som lika många kvinnor
som män utan också att manlighet och kvinnlighet, i bemärkelsen kvinnliga
och manliga kunskaper, erfarenheter, värderingar och intressen, ska vara en
likvärdig utgångspunkt då politiska beslut rörande idrott ska tas.

De kvalitativa aspekterna finns emellertid nerbäddade i de kvantitativa
såtillvida att manliga och kvinnliga kunskaper osv. endast kan existera i
manliga respektive kvinnliga kroppar. Det blir alltså ”viktigt att våra ungdomar
inom idrotten möts av förebilder, som lär dem att utveckla inte bara manliga
utan också kvinnliga egenskaper. […] En sådan fostran klarar inte män
ensamma.”245 Idrottens jämställdhetsplan konstruerar därmed, till skillnad från
Idrott tillsammans (1977), åter könen som ’motsatta’ och ’komplementära’ och
inte som ’angränsande’. I förhållande till den heterosexuella matrisens
reglerande principer förskjuts fokus från den ’yttre’ världen till den ’inre’. Det
handlar inte längre bara om två ’motsatta’ kroppar, utan också två ’motsatta’
typer av mentaliteter. Detta innebär att kvinnor och män, av andra och av sig
själva, betraktas och bedöms vad gäller utseende, beteende och sätt att tänka
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och tala, mot bakgrund av en uppsättning egenskaper och karaktärsdrag som
grundar sig i heterosexuellt begär. ’Manliga’ och ’kvinnliga egenskaper’ får här
karaktären av feminina och maskulina egenskaper, dvs. jämställdhetsplanen
konstruerar två kön med utgångspunkt i uppfattningen om ’normal’ hetero-
sexualitet. Utsagor som:

Kvinnliga aktiva skall t ex ha tillgång till tränare och ledare med kunskap och
kompetens om kvinnors speciella behov och förutsättningar.”246

stipulerar en enhetlig och specifik kvinnlighet i motsatt förhållande till
manligheten. Detta handlar inte så mycket om att alla kvinnor (eller män)
generellt beter sig på samma sätt eller har samma behov, egenskaper eller
förutsättningar, utan om att det finns vissa saker som är att betrakta som
specifikt kvinnliga respektive manliga. Konstruktionen av ’mannen’ och
’kvinnan’ utgör såväl förutsättningen som objekten för heterosexualiseringen.
Kvinnor och män framställs som heterosexuella för att, så att säga, kunna
heterosexualiseras. I denna konstruktion spelar kvinnors kunskaper,
erfarenheter, värderingar och intressen en avgörande roll. Det betyder då att
legitima kunskaper, erfarenheter, intressen och värderingar är de som härrör sig
från kvinnliga kvinnor, ’riktiga’ kvinnor, eller för att tala klarspråk, feminina
(heterosexuella) kvinnor.

Under rubriken ‘Så här ska vi nå målen’ anger Idrottens jämställdhetsplan
tretton konkreta områden som kommer att prioriteras. Dessa är:

 organisatoriska förändringar: centralt jämställdhetssekretariat och
jämställdhetsansvariga lokalt

 utbildning: speciellt för kvinnor, om kvinnor
 forskning: om kvinnor, ur ett kvinnoperspektiv
 opinionsbildning: intern och extern (stat, kommuner och andra inflytelserika
institutioner) information

 särskilda projektmedel: satsningar på kvinnofrågor inom special- och
distriktsförbund

 synliggörande: könsdifferentiering ska genomföras i rapporter, statistik och
redovisning

 valberedningar: nuvarande arbetssätt ska diskuteras och en arbetsplan utarbetas
 arbetsformer: ses över och anpassas till kvinnors behov och förutsättningar
 spridning av uppdragen: ‘mångsyssleriet’ ska begränsas
 kompetens och kvalifikationer: kvinnors kunskap måste uppvärderas och
synliggöras

 personalpolitiskt program: kartläggning av arbetsplatsen ur jämställdhetssynpunkt
mm.

 ekonomi och resurser: finansiering för föreslagna åtgärder
 utvärdering: föreslås till Riksidrottsmötet 1993247

Dessa tankar om att jämställdhet ska realiseras via upplysning och organi-
sering, två centrala teman i den socialliberala styrningsmentaliteten. Denna

                                                            
246 Ibid., s. 9. Min kursiv.
247 Ibid., s. 18ff.
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upplysning och organisering existerar i en social gemenskap där den enskilde
individen är av ganska marginell betydelse. Styrningen av idrott och idrotts-
utövarna, vare sig de är kvinnor eller män, sker i jämställdhetens namn, där
jämställdhet i första hand ska uppfattas som ett kollektivt begrepp. I Idrottens
jämställdhetsplan föreslås ”att en utvärdering görs till Riksidrottsmötet 1993.”248

Uppdraget att genomföra denna fick JUAB Jämställdhetsutveckling AB,
Kerstin Dorfinger och Katarina Moström.

Tiden hjälper, men räcker inte till
1993 lämnade Dorfinger och Moström rapporten Jämställd idrott? Kartläggning av
attityder till jämställdhet bland ledande personer. Jämställdhetsåtgärder inom förbunden,
baserad på frågeformulär och intervjuer med ordföranden (samtliga män) för
de vid tillfället 63 specialidrottsförbunden (SF). Två år senare kompletterades
bilden genom rapporten Tiden hjälper till - men räcker inte! Om jämställdhetsarbete
inom idrotten, baserad på frågeformulär och intervjuer med samtliga kvinnliga
ledamöter i SF: ns styrelser. 1995 bidrog också statsvetaren Gertrud Åström,
med rapporten Med flätorna i brevlådan. En studie av könsmaktsordningen inom
idrottsrörelsen, till en form av metaanalys av jämställdhetsarbetet och dess
utvärderingar i sin helhet.

Åström pekar på att begreppet jämställdhet inom idrottsrörelsen
huvudsakligen uppfattats som ett oproblematiskt begrepp vad avser vad det
hänvisar till – även om man inte alltid är överens om vad det ska innebära i
idrottssammanhang. Essentialistiska tankefigurer är dominerande utgångs-
punkter då mänskligt beteende ska förklaras i dessa sammanhang. Åström
presenterar också ett försök att komma runt essentialismen.

Kvinnoforskningen utgår från ett kvinnoperspektiv. Det vi säger då är att kvinnors
och mäns perspektiv skiljer sig åt. Det betyder inte att vi uttalar oss om hur kvinnor
och män är, utan det som sägs är att kvinnor och män har erfarenheter som skiljer sig
åt och att dessa erfarenheter också har gett oss olika kunskaper. Diskussioner om
könens olika erfarenheter har emellertid ganska ofta en tendens att få en essentialistisk
slagsida. Det betyder att vi inte fokuserar på att försöka bena upp och strukturera våra
erfarenheter, utan mera sysselsätter oss med att bestämma hur essentiella
könsegenskaper, dvs. sådana som är naturgivna, antas styra våra liv.249

Detta problematiserande förhållningssätt är emellertid sällsynt inom idrotts-
rörelsen. Istället kastas raskt nya jämställdhetsprojekt fram, där omständig-
heterna ständigt varierar och där väldigt lite görs för att kasta ett historiskt ljus
över dessa omständigheter. Dorfinger och Moström börjar sin Jämställd idrott?
med att fastställa att ‘jämställdhet’ kan sägas ha en kvantitativ och en kvalitativ
aspekt. Den kvantitativa aspekten sätter normen ‘jämn fördelning mellan
kvinnor och män’, medan den kvalitativa aspekten sätter normen att ‘både
kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter, värderingar och intressen tas

                                                            
248 Dorfinger & Moström 1993, Jämställd idrott? Kartläggning av attityder till jämställdhet bland
ledande personer. Jämställdhetsåtgärder inom förbunden (Sollentuna och Stockholm: JUAB
Jämställdhetsutveckling AB och Sveriges Riksidrottsförbund), ‘Inledning’.
249 Ibid., s. 1.
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tillvara’.250 Detta förutsätter individer som uppfattar sig själva som i första
hand just kvinnliga och manliga subjekt och inte bara som kvinnor och män i
allmänhet, där kvinnligheten och manligheten, eller kanske hellre femininiteten
och maskuliniteten, utgör ett legitimt underlag för politiska aktioner.
Kvotering är en morot/piska som iscensätts för att stimulera denna
subjektifieringsprocess. Utvärderingen av idrottsrörelsens framgång i sitt
jämställdhetsarbete utgår naturligtvis från de mål som Idrottens jämställd-
hetsplan ställer upp.

Vid Riksidrottsmötet 1989 antogs en gemensam jämställdhetsplan för idrottsrörelsen i
sin helhet. ‘Idrottens jämställdhetsplan inför 90-talet’ tar bl a upp följande delmål:

Inom rådgivande och beslutande organ på alla nivåer skall kvinnor och män vara
representerade med minst 40% år 1995.

Valberedningar på alla nivåer vilka väljs från och med 1989 skall bestå av lika antal
kvinnor och män.

Andelen kvinnliga och manliga tränare skall senast 1995 motsvara könsfördelningen
bland de aktiva inom respektive idrott.

Andelen kvinnlig personal på högre befattningar, typ konsulent, generalsekreterare
och liknande, skall uppgå till minst 30% 1995.251

De mål som här anges kan betecknas som kvantitativa mål. ”I planen föreslås
att en utvärdering görs till Riksidrottsmötet 1993. Skulle denna utvisa att
kvinnorepresentationen fortfarande inte nått upp till 30% anser man ‘att en
stadgeändring måste till redan 1993, som innebär att regler om könskvotering
vid val till rådgivande och beslutande organ införs’.”252 Frågan om jämställd
idrott konstrueras på så vis som ett juridiskt-tekniskt problem, ett problem
som kan undanröjas genom lagstiftning eller iscensättas blott genom ett
’medvetandegörande’ av problemet (genom upplysning). ’Medvetande-
görandet’ kräver emellertid ett innehåll som ska medvetandegöras. Denna roll
får den kvalitativa aspekt på jämställdhet som fogas till den kvantitativa: ”både
kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar [ska] tas
tillvara.”253 En sådan kvalitativ ansats kräver någon form av specificering av på
vilket sätt mäns och kvinnors kunskaper, erfarenheter och värderingar skiljer
sig åt. Dorfinger och Moström använder följande exempel för att illustrera
detta.

I allmänhet anser kvinnor att de har sämre löneutveckling, svårare att avancera och
färre chanser till utbildning än männen. Av männens svar på samma frågor framgår att
de jämfört med kvinnorna anser sig ha bättre möjligheter till utveckling och

                                                            
250 Gertrud Åström skriver att: ”Vad som erkänns som kunskap och vem som kan vara
bärare av kunskap beror på historiskt specifika maktförhållanden.” Åström 1995, Med flätorna
i brevlådan. En studie av könsmaktsordningen inom idrottsrörelsen (Sveriges Riksidrottsförbund), s. 1.
251 Dorfinger & Moström 1993, Inledning.
252 Ibid.
253 Ibid.
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avancemang, men att de inte tror att det skiljer sig på denna punkt mellan kvinnor och
män. Alla har samma chans oberoende av kön.254

Männen menar att alla deltar på lika villkor, oberoende av kön, medan
kvinnorna menar att männen är privilegierade. ”Vad säger då verkligheten?”
frågar sig Dorfinger och Moström.

Rent statistiskt kan konstateras att kvinnor verkligen avancerar i lägre utsträckning än
män, får mindre utbildning i arbetet och har i genomsnitt 15% lägre lön än män för
lika eller likvärdigt arbete. Man kan alltså påstå att kvinnornas uppfattning om
situationen [ovan] överensstämmer mer med de faktiska förhållandena än männens.255

Den ’yttre’, fysiska och objektiva verkligheten ställs mot mäns och kvinnors
’inre’, mentala och subjektiva syn på saken. Kvinnors verklighetsuppfattning
konstrueras därvid som mer sanningsenlig än mäns. Kvinnor är i den
bemärkelsen mer ’medvetandegjord’ om problematiken än män. Svårigheten
med detta ’medvetandegörande’ är att det också framställs som ett
heterosexuellt medvetande, där det kvinnliga och det manliga är förknippat
med feminina och maskulina kroppar och utgör varandras motsats eller
komplement. Talar man i styrningsmentalitetstermer, utgör kvinnor målet för
styrning i jämställdhetens namn, medan män inte gör det. Kvinnor iscensätts
som en tämligen homogen och könad grupp, medan män alltjämt utgör
autonoma och könlösa individer. Styrningen är emellertid nu formulerad i
positiva termer (kvinnors rätt till sin idrott) mer än negativt (en förändring/
anpassning av den kvinnliga könsrollen). Det statistiska materialet framställs
som den objektiva bilden av verkligheten och får därigenom också förklara
varför kvinnor och män ser olika på sina möjligheter till utveckling och
avancemang i framtiden. De privilegierade männen ser inte sin egen privile-
gierade ställning. Dorfinger och Moström frågar sig i detta sammanhang varför
”en förändring i riktning mot ökad jämställdhet mellan kvinnor och män [går]
så sakta.”256 Frågan kan tyckas okomplicerad, men spetsas till något i det att
jämställdhet inte är något beständigt. Den jämställda idrotten kan antingen
förläggas i framtiden eller i nutiden, beroende på om det föreligger skäl för att
förändra eller bevara idrotten.

Ett centralt inslag i Dorfinger och Moströms utvärdering är användandet
av historikern Yvonne Hirdmans teser om ’genussystemet’ och de däri
formulerade två genuslogikerna:

1. Dikotomin – isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte blandas.
2. Hierarkin – mannen är norm.257

De två genuslogikerna återfinns i artikeln ’Genussystemet – reflexioner kring
kvinnors sociala underordning’, vilken Dorfinger och Moström hänvisar till.

                                                            
254 Ibid., s. 3.
255 Ibid.
256 Ibid.
257 Hirdman 1993.
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Jag ska så småningom jämföra Dorfinger och Moströms bruk av Genus-
systemet med Yvonne Hirdmans originaltext. I Hirdmans strukturalistiska
diskurs utgör genussystemet ett analytiskt redskap och som sådant är det
tämligen dynamiskt och flexibelt, trots de strukturalistiska dragen av
universalism.258 När genussystemet introduceras i Dorfinger och Moströms
diskurs får begreppet istället ”förklara trögheten”.259 I Dorfinger och
Moströms diskurs utgör de båda logikerna inte analytiska redskap för att få syn
på strukturerande system utan beskrivning och förklaring av tillvaron.

Innebörden av detta är att ’normgruppen’ har tolkningsföreträde, dvs. det är deras
beskrivning av verkligheten, deras uppfattning av vad som är viktigt eller oviktigt som
gäller.260

Normgruppen ’har’ tolkningsföreträde, inte tillskansar sig eller ges ett sådant
som en effekt av strukturerande system eller normer. De empiriska
iakttagelserna utgör på så vis ett linjärt avtryck av den ’verkliga’ världen.

Devisen ’könen skall hållas åtskilda’ stämmer bra på svensk arbetsmarknad där en stor
del av alla förvärvsarbetande finns på arbetsplatser som domineras av ett kön.261

Empiriska iakttagelser får utgöra referenspunkter i bedömningen av huruvida
kvinnor eller män uppfattar verkligheten på ett sanningsenligt sätt eller ej.
Enligt denna tankefigur utgör subjektiviteten en bättre eller sämre avbild av
den ’yttre’ verkligheten. Det ska inte förnekas att genussystemet i Hirdmans
version pekar på sociala strukturer i det som brukar kallas den objektiva
verkligheten, men det betecknar också strukturer och åtskillnad i hur män och
kvinnor uppfattar världen. Den senare dimensionen saknas i Dorfinger och
Moströms diskurs. Kvinnornas verklighetsbild framstår därigenom som både
mer objektiv och sanningsenligt. Medan Hirdman ser logikerna som
konstruktioner på subjektiv nivå, vilka för all del får mycket konkreta effekter i
verkligheten, utgör de i Dorfinger och Moströms diskurs empiriskt falsifier-
eller verifierbara realiteter. I den senare diskursen är ansatsen deskriptiv, i den
förra problematiserande. Hirdman föreslår att utmaningen av genussystemet,
om det nu är det vi önskar, bör ske genom ifrågasättande av isärhållandet.
Detta eftersom

ju kraftigare som isärhållandet mellan könen verkar/fungerar, ju självklarare, ju mer
legitim, ju mindre ifrågasatt blir den manliga normens primat. […] Och då får vi
omvänt: ju mindre/svagare isärhållandets logiker och praktiker fungerar, ju mer

                                                            
258 Hirdman skriver: ”Det som gör att vi kan tala om denna ordning på ett generellt, abstrakt
plan, är just mönsterstrukturen eller systemets två bärande bjälkar, alternativt ‘lagar’,
principer, logiker - (poängen med att variera språkbruket är att inte låsa fast tanken (vid) i en
bestämd bild, det är ett sätt att få tanken att ständigt hålla strukturbegreppet nytänkt så att
säga).” Hirdman 1993, s. 149.
259 Ibid.
260 Ibid.
261 Dorfinger & Moström 1993, s. 3.
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ifrågasätts den manliga normens primat, ju mer illegitim blir den manliga
överhundspositionen.262

Ifrågasättandet av åtskiljandet är, tror jag, i detta avseende rimligt. Vad jag
tycker vi bör rikta uppmärksamheten mot är, återigen, snarare än ‘den manliga
normen’, hur ‘den heterosexuella normen’ verkar i relation till åtskiljandets
princip, hur heterosexualiteten är beroende av konstruktionen av två tydligt
åtskilda och ‘motsatta’ eller ’komplementära’ kön. Detta innebär att vi bör
undersöka var åtskillnad uppträder som en legitim företeelse och var den inte
gör det. Följer vi tankarna om genussystemet som en strukturerande princip på
subjektiv nivå, dvs. enligt en konstruktivistisk tankefigur, utgör de statistiska
observationer som Dorfinger och Moström presenterar inte bevis i målet. De
utgör i sig en del av ett system som strukturerar vår syn på världen. 263 Själva
utsagan att normgruppen ’har’ tolkningsföreträde förstärker på så sätt
genussystemet. När Dorfinger och Moström skriver

Till särartstänkandet hör också att kvinnor har rätt till speciella stödinsatser. Annars
har de få möjligheter att hävda sig i en av män dominerad omvärld.264

konstrueras en konstitutiv kvinnlig underordning och en ’rätt’ till speciella
stödinsatser, vilka då, enligt den objektivistiska tankefiguren, utgörs av åtgärder
av materiell (ekonomisk) karaktär i den ’yttre’ världen. Men vilka män är det
egentligen vi talar om här, eller för att vara mer specifik: hur ser den ’man’ ut
som Dorfinger och Moström beskriver när de ska förklara hans bristande
insikt?

En man som uppfattar att hans relationer med kvinnor i privatlivet är på jämbördig
nivå, kanske rent av att kvinnorna har övertaget i vissa frågor som barns uppfostran,
inköp av kläder, möblering av hemmet, val av semestermål, kontakter med släktingar
osv. har sannolikt mycket svårt att se att kvinnor som grupp i samhälle och arbetsliv
skulle vara missgynnade gentemot män.265

Denne man umgås huvudsakligen med andra män i det offentliga/arbetslivet
och med kvinnor i det privata/hemlivet. Han har ett privatliv som kretsar
kring hustru och barn, ett respektabelt hem (som hans hustru tar hand om)
och reser på semester. Det är, tror jag, ingen tillfällighet att Dorfinger och
Moström i sin beskrivning av ’mannen’ iscensätter en man som vid närmare
eftertanke är en mycket specifik man, nämligen den respektable övre medel-

                                                            
262 Hirdman 1993, s. 157.
263 Hirdman skriver t ex att de s k ‘genuskontrakten’ kan sättas som beteckning på de
”mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på olika nivåer, om hur män/man,
kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i arbetet - vilka redskap som hör till vem, i kärleken -
vem som ska förföra vem, i språket - hur de ska prata, vilka ord de får använda, - i
gestalten/den yttre formen, vilka kläder som är de tillåtna, hur långt håret ska vara, etc., etc., i
all otrolig detaljrikedom. Hirdman 1993, s. 153.
264 Dorfinger & Moström 1995, Tiden hjälper till – men räcker inte!. Om jämställdhetsarbete inom
idrotten (Sveriges Riksidrottsförbund), s. 3.
265 Ibid., s. 4.
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klassmannen och familjefadern.266 Han får utgöra modell för män i största
allmänhet, för manligheten. Uppfattas den här mannen som alltför ’verklig’
kommer han att ytterligare stärka sitt grepp om den föreställningsvärld som
både kvinnor och män orienterar sig utifrån. Dorfinger och Moströms
framställning kan uppfattas som ett uttryck för motstånd. Förhållandet mellan
makt och motstånd är emellertid komplext. Maktutövning kan inte existera
utan motstånd och det vi kan iaktta empiriskt är uttryck för effekten av
relationen mellan maktutövningen och motståndet. Till syvende och sist är det
svårt att avgöra vad som är maktutövning och vad som är motstånd. Yvonne
Hirdman skriver:

Ser vi på mäns och kvinnors maktstrategier finner vi att de, än i dag, är väsentligen
olika. Det är ju denna empiri, som i dag föder nya isärhållande former, som skapar nya
legitimeringar för olikhet.267

Dorfinger och Moström anlägger en motståndsstrategi där normer utgör ett
centralt inslag. När kvinnor kommer in i sammanhang som dittills varit enbart
manliga, uppstår effekter,268 sägs det, som leder till att avvikelser från normen
skapas.

Den som avviker vill oftast inte göra det, om hon inte har oerhört stark självkänsla.
Hon vill bli en i gänget, bli behandlad som alla andra, uppfattas som lojal med
majoritetsgruppen och inte uppmärksammas så mycket för sina misslyckanden, inte
behöva stå till svars för vad alla andra kvinnor kan tänkas vilja och tycka. Alltså
försöker hon anpassa sig. […] Resultatet av sådana ansträngningar blir inte att
avvikaren lättare accepteras. Majoritetsgruppen vet ju att hon inte är likadan och
kvinnans försök att smälta in i den manliga världen uppfattas ofta som lite löjliga och
pinsamma. Inte sällan avfärdas hon som ”manhaftig”.269

Avvikelsen, att vara kvinna bland män, konstrueras som a priorisk, och
’kvinnors sätt’ och ’mäns sätt’ är olika. När kvinnan försöker ’anpassa sig’
uppfattas hon som ’löjlig och pinsam’. Bilden av de maskulina männen och de
feminina kvinnorna förstärks. I normativ bemärkelse accepteras inte
kvinnorna eftersom de inte är som män. Men det normativa motståndet skapar
istället normalisering. ’Bör’ byts ut mot ’är’ – och blir i den bemärkelsen betydligt
mer svårhanterligt ur motståndssynpunkt. I normaliserande bemärkelse iscen-
sätts kvinnor och män som naturligt maskulina respektive feminina och är i

                                                            
266 I De små konstruktörerna (Fagrell 2000a) pekar de små barnen (7-åringar) ut samme man
som ’mannen’ (barnen fick se teckningar av olika typer av män och ombads att peka ut den
’riktige mannen’).
267 Hirdman 1993, 154
268 Dorfinger och Moström anger: ”- Strålkastareffekten. Den avvikande blir
uppmärksammad för allt hon gör - eller inte gör. Framgångar noteras, men också
misslyckanden. - Majoritetsgruppen kan känna sig avundsjuk på avvikaren, som tilldrar sig så
mycket uppmärksamhet. - Den avvikande får bli representant för alla andra avvikare. […]
Majoriteten upptäcker att de är män. Tidigare har de betraktat sig som ‘människor’, men i
kontakt med den avvikande, som är en annan slags människa, blir de medvetna om
skillnaderna på ett helt annat sätt än tidigare.” Dorfinger & Moström 1993, s. 4.
269 Ibid., s. 5.
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den bemärkelsen inga ’riktiga’ kvinnor och de försöker efterapa männen.
”Frigörelse är”, t.ex., ”inte att imitera männen, det är att utveckla sin egen
individualitet.”270 En kvinnas frigörelse till sin egen individualitet är att inte bete
sig så att hon uppfattas som manlig/maskulin (och kanske till och med
lesbisk).271 Att utöva de egenskaper som normalt kännetecknar män, att
’imitera män’, kan, verkar det som, inte betraktas som ‘frigörelse’. Köns-
normalisering kan ses som ett väsentligt villkor för frigörelsen till ’sin egen
individualitet’. Individen är på så vis på en och samma gång individuell som
kollektiv (könad).

I studiehäftet Kvinnor tar ledningen, skriver Dorfinger och Moström,
diskuterar författaren (som är idrottspedagogen Ulla Tebelius) ”den kvinnliga
ledarens roll med utgångspunkt i exempel på hur könen skiljer sig åt både
mentalt och i sitt synliga beteende.”272 Under rubriken ‘Kvinno- och
manskultur’ kan vi skönja hur sådana mentala och beteendemässiga
könsskillnader skulle kunna se ut.

Man talar ofta om kvinno- och manskultur, dvs de regler och värderingar - ofta
outtalade och omedvetna - som styr kvinnors och mäns liv. Det är naturligtvis inte så
att alla individer, vare sig de är kvinnor eller män, kan instämma i det som
kännetecknar vad vi kan kalla ”manlig” eller ”kvinnlig” kultur. Men kännetecknen för
”manlig kultur” stämmer för fler män än kvinnor och omvänt. --- I en manlig kultur
har begrepp som initiativ, konkurrens, ambition, personligt ansvar prestation,
framgång en positiv klang. Det handlar också om den enskilde individen och hans
förhållningssätt till omvärlden. Ordspråk som ”Bra karl reder sig själv”, ”Själv är bäste
dräng” och ”Ensam är stark” speglar manskulturens värderingar. I detta ligger också
att inte avslöja för mycket om sig själv och sina svagheter.

Kvinnlig kultur
I den kvinnliga kulturen betonas gemenskapen med andra. En viktig uppgift är att
bevara harmoni och balans, bl a genom att undvika direkta konfrontationer med
andra. Inom kvinnokulturen förväntas det att medlemmarna utbyter erfarenheter,
bekymmer och glädjeämnen - dvs är personliga. Det är viktigt att tillgodose andras
krav, t o m om det innebär att ge avkall på egna önskemål. I stället för konkurrens och
prestation är det samarbete och relation som kvinnokulturen bygger på. Andliga
värden i livet betyder mer än materiella ting. Ett exempel på det är att i alla
undersökningar som rör arbetsmiljö, svarar kvinnor att trivsel och arbetsgemenskap är
viktigare än lönen, trots att de genomgående har lägre lön än männen. Ett annat
exempel är att fler kvinnor än män går i kyrkan, besöker teater och konserter, läser
skönlitteratur.

                                                            
270 Dorfinger & Moström 1993, s. 5. I Tiden hjälper till … skriver Dorfinger och Moström att
det ”just inom idrotten är […] så uppenbart att kvinnor och män skiljer sig fysiskt åt.”
Dorfinger & Moström 1995,s. 4. En ‘sanning’ som i allra högsta grad möjliggörs genom den
typ av primär uppdelning, mätning och jämförelsenormer som tävlingsidrotten
tillhandahåller. Dvs. denna ‘sanning’ är underställd de möjlighetsvillkor som tävlingsidrotten
själv utgör.
271 Jag har ofta stött på en vanlig uppfattning om att homosexualitet förknippas med
egenskaper hos det ’motsatta’ könet. Lesbiska kvinnor antas alltså vara maskulina, medan
bögar antas vara feminina.
272 Dorfinger & Moström 1995, s. 4.



176

Osynliga normer
I manskulturen bär den enskilde ansvaret, ifall han gör fel eller misslyckas. I
kvinnokulturen får alla skämmas ifall någon gör bort sig. Därför undviker enskilda
individer i kvinnokulturen att framhålla sig själva, om de inte först fått bekräftat från
de andra att det är godkänt, att de ger henne sitt stöd.273

Den normativa styrningens ’bör’ är här utbytt mot den normaliserande
styrningens ’är’. Poängen är här inte att påstå att dessa bilder av skilda kvinno-
och manskulturer väsentligen skulle vara felaktiga i sak, bara att de inte är de
enda och att valet av just dessa bör betraktas i förhållande till en styrnings-
problematik mer än i förhållande till frågan om vilken bild som är att betrakta
som ’mest sann’. Det skulle har varit lika möjligt att betona likheter och köns-
överskridanden om det vore politiskt relevant.

Under senare år har ’det individuella’ alltmer kommit att betonas. Därav
det inledande resonemanget i citatet ovan om generaliseringar. Men
generaliseringarna får trots allt utgöra en ’nästan’ sann bild av verkligheten.
Bilderna av ’kvinnlig’ och ’manlig kultur’ är i den bemärkelsen kanske inte
allmängiltiga, men dock är det de egenskaper som fylls på under endera
etiketten som är att uppfatta som specifikt kvinnliga respektive manliga. De är
normala i den bemärkelsen att de kanske inte är allomfattande i sig, men att
kvinnor och män uppfattar just dem som specifikt kvinnliga respektive
manliga. Framställt på det här viset framgår det också tydligt, menar jag, att det
som är att uppfatta som legitimt respektive illegitimt har bytt plats. Även om
konkurrens, prestation, framgång och ordspråk som ’Bra karl reder sig själv’
m.fl. möjligen ses som positivt i en manlig kultur, är de inte alls lika vitala och
önskvärda i största allmänhet som personliga relationer, samarbete och andliga
värden.274 I den här jämställdhetsdiskursen är det med andra ord mannen och
inte kvinnan som utgör problemet.

Fokus på jämställdhetens kvalitativa aspektiver, och därigenom också
betoningen på kvalitativa typer av åtskillnad, fullföljs i utvärderingarna av
Idrottens jämställdhetsplan. På sätt och vis har denna ansats rönt framgång genom
de ’medvetandegjorda’ kvinnorna. I utvärderingstexterna har vidare ett uttryck
för ökad betoning på individualism smugit sig in. Däremot dominerar alltjämt
en essentialistisk och objektivistisk kunskapssyn, trots inspirationen från
konstruktivistiska diskurser.

Idrotten vill och senare jämställdhetsprojekt

Idrotten vill
I mitten av 1990-talet framtogs ännu ett program för idrott. I Idrotten vill.
Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet (1996) accentueras
några av de drag på förändring som tidigare bara kunnat skönjas i handlings-
programmen. I Idrotten vill har expansionstankarna i princip försvunnit.
Kvantitet har helt ersatts av kvalitet. Nu bidrar idrott inte bara till utveckling i
                                                            
273 Ibid., s. 5.
274 Andliga värden dyker alltså upp på den ’kvinnliga’ sidan.
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allmänt hänseende (fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling), utan mer
specifikt också när det gäller demokrati, fostran av barn och ungdomar,
jämställdhet, moralutveckling, ekonomi, respekt för andra (dvs. människor
med annan nationalitet, ras och religion), idealitet och miljömedvetenhet. I
huvudsak ‘är’ idrott bra, men man lägger nu större tonvikt vid idrottens
potential än dess inneboende godhet: ”Idrott rätt bedriven är bra för barn.”275

”Genom att idrotten är gränslös kan den via föreningarna bidra till att
integrera nykomlingar i det svenska samhället. Människor av olika nationalitet,
ras och religion kan med idrottsgemenskapen som utgångspunkt lära känna
varandra […]”276 De uttryckliga förbehåll som finns i texten kan ses som ett
uttryck för den nyliberala styrningsmentaliteten, relateras till ett allt mer
framträdande fokus på kommunikation.277

Framställningen i Idrotten vill karakteriseras av en mer kommunikativ
anda, en kommunikation som är riktad mot de individuella deltagarna i
idrottsrörelsen snarare än mot idrottsrörelsen i stort. I Idrotten blir, ett studie-
material som framställts särskilt till Idrotten vill, drivs detta kommunika-
tionstema vidare. I Idrotten blir, blir idrotten ”vad vi gör den till, alla vi som är
inblandade i verksamheten i föreningar och förbund.”278 Idrott ‘blir vad vi gör
den till’ beroende på dess utövares intentioner och moral samt på deras
engagemang. Ansvaret för ‘den goda idrotten’ flyttas från idrottsrörelsen som
organisk helhet till den individuella idrottsdeltagaren (den aktive, tränaren,
ledaren mm.) i en fragmenterad idrottsrörelse. En sådan decentralisering och
individualisering och, om man så vill, psykologisering, kan också relateras till
det ökade intresset för managementutbildningar.279 Idrotten uppfattas nu mer
som en komplex och sammansatt verksamhet som kräver ’management’
snarare än ’ledarskap’.280 I den omfattning ‘oönskat’ beteende verkligen
förekommer inom idrotten, förflyttas ansvaret för detta, ofta på ett subtilt sätt,
bortanför idrotten. Till exempel är ”Att fuska medvetet […] inget man lär sig i
idrotten.”281 På så sätt blir det svårt att hantera fusk inom idrotten eftersom
                                                            
275 Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet (Stockholm: Sveriges
Riksidrottsförbund 1996), s. 7. Min emfas.
276 Ibid., s. 9, min kursiv.
277 Jfr. Gustavsson 1994: ”En kommunikativ rationalitet utgår från att människor löser
problem genom samtal. Till skillnad från ett värderationellt perspektiv med en ’evig’
excellensordning eller instrumentellt perspektiv med en mätbar ’faktisk’ ordning ses
kommunikativa relationer som problem- och kontextbundna. Inom den instrumentella
rationaliteten poängteras aktivitetens nytta (medlemmarna skall vara sysselsatta!) medan en
kommunikativ rationalitet inkluderar reflektioner över verksamhetens innehåll (vad är det vi
håller på med?)” (s. 42).
278 Wallin 1996, s. 5.
279 Sports managementutbildning är under uppsegling vid Universiteten i Umeå och Växjö
samt vid Högskolan Dalarna i Falun.
280 ’Ledarskap’, enligt SAOB (’ledare’) ”person […] som har makt o. myndighet l.
bestämmanderätt l. utövar inflytande över en l. flera andra l . leder en verksamhet l. står i
spetsen för ett företag o. d., anförare, chef.” ’Management’, enligt SAOB (’manager’) ”[av
eng. manager, till eng. manage, sköta, handhava, förvalta.” ’Ledarskap’ motsvarar den
socialliberala tankefiguren om ett centrum och ett flöde utåt. ’Management’ motsvarar den
nyliberala tankefiguren om ett nätverk av funktionella relationer utan givet centrum.
281 Wallin 1996, 9.
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ansvaret förläggs hos fuskaren personligen och dennes läggning eller moral,
eller förflyttas utanför idrottsrörelsen. Förutsättningarna för att föra resone-
mang av mera strukturell karaktär utestängs på detta sätt effektivt. Däremot
uppfattas gärna önskade beteenden på idrottsarenan – och annorstädes – som
just konsekvenser av sådant idrottsdeltagande:

Idrottens föreningsliv är en viktig uppfostringsmiljö för många barn och ungdomar.
[…] Inom idrotten lär vi oss hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är
skadligt och nedbrytande, t ex användandet av droger. […] En känsla för ärlighet och
rent spel ligger i idrottens natur.282

Citatet kan läsas som ett försök till att iscensätta bilden av ’den goda idrottens’
fostran, där våld (bland idrottsutövare och publik), anorexia och andra typer
av ätstörningar, doping och olika sorters fusk utgör effekter av faktorer och
krafter som huvudsakligen kan härledas antingen till enskilda individers tvivel-
aktiga moral, eller till platser utanför idrotten. Det som hotar idrotten blir
förknippat med andras ansvar. Idrotten står a priori för det goda. Om man
jämför idéprogrammens definition av idrott, kan man säga att definitionen av
idrott förändrats från passiv till aktiv form under de gångna 15 åren. I Idrotten
vill definieras idrott på följande vis:

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må
bra.283

Vidare är idrott inte längre något som människor ’får’, utan något som de ’gör’.
Kommunikation, individualitet (ett ökat fokus på ’självet’) och en ’aktiv’
framställningsform utgör en ny, eller nygammal, typ av styrningsmentalitet,
som Nikolas Rose kallar ’avancerad liberalism’ och som av andra kallats
’nyliberalism’. Denna styrningsmentalitet har

kommit att innebära en rekonstruktion av ”frihetskonceptet” och därmed också en
rekonstruktion vad beträffar styrning av det individuella och personliga livet, av självaste
självet. Det politiska subjektet förverkligas idag inte i första hand genom att söka
medlemskap i den kollektiva samhällskroppen, utan snarare genom att som autonom
individ få sitt medborgarskap definierat som fullständigt aktivt och i linje med en
målsättning att nå personlig uppfyllelse och en ny form av självständighet. I dagsläget
introduceras ”frihetens” problematik mer än någonsin i termer av
”självförverkligande” och meningsfullhet på alla nivåer av vardagslivet.284

Upplevelser (’ha roligt’, ’må bra’) är en central komponent i den nyliberala
styrningsmentaliteten. På det hela taget sker en nyorientering från ett
’utifrånperspektiv’ (objektivitet, görande, fysisk och social åtskillnad mm.), till
ett ’inifrånperspektiv’ (subjektivitet, upplevelse, mening och psykisk åtskillnad
mm.). I förhållande till den socialliberala styrningsmentaliteten, förskjuts i
nyliberalismens fokus från samhället (styrning i namn av samhället) respektive

                                                            
282 Idrotten vill, s. 8.
283 Ibid., s. 5.
284 Hultqvist & Petersson (red) 1995, s. 33.



179

könet (styrning i namn av jämställdhet) till individen (styrning i namn av
individen). Deltagarnas egenansvar och aktivt deltagande betonas.

Individualisering blir ett mer påtagligt inslag i idé- och handlings-
programmet Idrotten vill. Men individualisering innebär trots allt inte
utvecklandet av en total individualitet hos barn och ungdomar. Barnet i RF:s
texter framträder, huvudsakligen, som en könsneutral varelse, men ibland
också i viss utsträckning som en könsdifferentierad sådan. Under rubriken
’Barnidrott’ sägs det att:

Det är viktigt att fördjupa kunskaperna om flickors och pojkars olika villkor och
förutsättningar i idrotten. Detta gör vi för att få idrotten bättre anpassad till
gemensamma och skilda behov som flickor och pojkar har.285

Vare sig behoven är gemensamma eller skilda, så stipulerar formuleringen en
faktisk, eller a priorisk, åtskillnad. Könstillhörigheten tilldelas en ökande
betydelse i ’ungdomsåren’ då

hänsyn [måste] tas till olikheter mellan flickor och pojkar och den ökade betydelse
könstillhörigheten får under ungdomsåren.286

Denna framställningsform iscensätter könsåtskild subjektivitet. Den
normaliserar pubertetsperioden som en period då ungdomar hetero-
sexualiseras. I denna bemärkelse ’får’ eller ’har’ inte könstillhörigheten stor
betydelse under tonåren, den ’tilldelas’ stor betydelse.

[Vi ska] i all undervisning och inlärning […] ta hänsyn till skillnader mellan flickor och
pojkar för att på sikt ge varje individ, oavsett kön, samma möjligheter att utveckla sina
personliga ambitioner, intressen och talanger.287

Att ’utveckla sina personliga ambitioner, intressen och talanger’ verkar
förutsätta en utveckling till en ’riktig’ individ (eller det omvända), dvs. en
heterosexuell flicka eller pojke. Att som flicka bete sig som en pojke och gilla
tävlingsidrott är i den bemärkelsen knappast att odla sin egen individualitet.
Verklig individualitet blir med andra ord inte möjlig utan heterosexualisering.
Idrotten vill understryker detta:

• Behovet av fortsatt satsning på forskning och utvecklingsarbete om kvinnor och
idrott ur ett kvinnoperspektiv bör betonas.

• All verksamhetsplanering bör ske utifrån ett medvetet könsperspektiv.
• Utbildning i jämställdhetsfrågor ska ingå som ett moment i olika former av

utbildning för kvinnliga och manliga ledare, tränare och anställd personal inom
idrotten.288

                                                            
285 Idrotten vill 1996, s. 15f. Min kursiv.
286 Ibid., s. 20. Meningen upprepas på sidan 27.
287 Ibid., s. 21. Jfr. Läroplaner för det Obligatoriska skolväsendet och de Frivilliga Skolformerna (Lpo 94
– Lpf 94), (Utbildningsdepartementet), s. 6.
288 Ibid., s. 25.
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• organiseras med hänsyn till skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män,
för att på sikt ge varje individ, oavsett kön, samma möjligheter att utveckla sin
personliga ambition, sitt intresse och sin talang.289

Sammanfattar man de diskursiva förändringarna i arbetet för jämställd idrott
under 1980-talet, kan man säga att den tidigare dominerande likhetsstrategin
ersätts av, eller omformuleras till, en särartsstrategi. I särartsdiskursen
garanteras jämställdhet genom rättigheten att kunna göra samma sak men med
olika motiv och på olika sätt (’på kvinnors vis’). Till en början är fokus ställt på
könen som kollektiva kategorier, men efter hand framträder ’könet’ i allt högre
utsträckning som en dubbelsidig individuell kategori. Denna utveckling är
parallell med det faktum att iscensättningen av könsskillnaderna successivt
övergår från en konstitution i yttre fysiska  och sociala faktorer (även om
åtskillnaden kvarstår som skilda tävlingsklasser i idrott och skilda om-
klädningsrum och duschar) till en konstitution i inre och psykiska (åtskilda
mentaliteter och förhållningssätt), men alltjämt med den heterosexuella
normaliteten som grund. Mer allmänt uttryckt kan man beteckna denna
transformering som en successiv övergång från en socialliberal styrnings-
mentalitet till en nyliberal. I den nyliberala ordningen kan individens frihet inte
längre garanteras av samhället, utan hon eller han måste garantera sin egen
frihet och sörja för sitt eget självförverkligande. Den könsblandning som
eftersträvades under 1970-talet och början av 1980-talet kom att ses som en
utveckling ’på pojkars villkor’. Den innebar att flickor började göra allt mer av
de aktiviteter som betraktades som pojkaktiviteter – vare sig de ville det eller ej
– men inte det omvända. Då intresset för ’könsrollsutjämning’ bytts ut mot ett
fokus på skillnader, ökar också behovet av s k ’frizoner’.290

1997 spred RF skriften Manifest om idrottens framtid. Den utgör en slags
förtätad version av Idrotten vill. I denna återkommer flera av de teman vi redan
känner igen från Idrotten vill, fast i vidareutvecklad form. Såväl gamla inslag
som nya känns igen. Först ett gammalt:

Den svenska idrottsrörelsen är en fri och självständig folkrörelse, öppen för alla, som själv
skall sätta upp mål och forma sin verksamhet.291 […] Den svenska idrottsrörelsens styrka
ligger i dess ställning som fri och självständig folkrörelse. Den har skapats nedifrån
och upp, med den enskilde idrottsutövaren i centrum.292

Så ett nytt, eller ett nygammalt i ny version:
                                                            
289 Ibid., s. 38.
290 Se t ex Brännberg 1998, Bakom kulisserna. En socialpsykologisk studie av en förening (diss.,
Floda: Zenon). Brännberg skriver att handbollsklubben i hans undersökning, fungerade som
ett ‘andningshål’ för de unga män som deltog. ”Kollektivet är det enda stället där man tycker
att man kan ‘slappna av’ och slippa ta ansvar för alla sina handlingar [inte minst i förhållande
till ‘det motsatta könet’; min anm.].” (s. 132).
291 Manifest om idrottens framtid (Sveriges Riksidrottsförbund 1997), s. 3. Min kursiv. Vidare
skriver man att ”Idrottsrörelsen i vårt land är ännu så länge en rörelse för alla, inte en
fritidssysselsättning för några få privilegierade.” (s. 4, min kursiv). På sätt och vis sluts cirkeln
här eftersom formuleringen tidigare, sedan 40-talet fram till 80-talet, varit att idrott, som förr
varit fåtalets hobby, nu blivit massans behov. Se avsnittet ‘Kvinnoidrottens arkeologi’.
292 Ibid., s. 5.
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För att behålla sin attraktionskraft måste idrottsrörelsen hela tiden förnya och anpassa
sig till människors behov. […] För att kunna leva upp till det förtroende barnen och
deras föräldrar därmed visar oss krävs, att vi utformar verksamheten på ett sätt som är
anpassat till barnens egna behov och förutsättningar. […] Idrott för barn ska vara lekfull,
allsidig och bygga på flickors och pojkars egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn
till variationer i utvecklingstakt. […] En förutsättning är att vi  ständigt är lyhörda för
nya trender och kvinnors och mäns växlande behov och önskemål.293

Temat ’människors behov’ är i och för sig inget nytt i dessa sammanhang. Det
intressanta i det här sammanhanget är att människors behov nu betraktas som
förändringsbara. Behoven är inte, som tidigare var fallet, generella eller naturliga
till karaktären (i biologisk bemärkelse), utan snarare dynamiska och individu-
ella. De dynamiska behoven skrivs, så att säga, in i idrottens utövare så att
idrottsrörelsen kan behovsanpassas och förändras. Det finns emellertid ibland
något paradoxalt över framställningen av individens, i detta fall barnets, behov
och ’idrottens natur’.

För barn är tävlingen ett naturligt inslag i idrotten, liksom leken. Men den måste bli just
en del av leken och ha som mål att barnet har roligt och lär sig idrotten. Vinna-förlora
situationerna i barnidrotten bör avdramatiseras. Vi ska pröva alternativa tävlings-
former för barnen, där de i stor utsträckning tävlar mot sig själva och sina egna
resultat i stället för mot varandra. Samtidigt kan vi inom idrotten lära barn att
handskas med såväl vinst som förlust, vilket ger lärdomar för livet.294

När vuxenidrott förs på tal, gestaltas tävlingen inte sällan som en fortsättning
av leken. I förhållande till barnidrotten är tongångarna emellertid helt annor-
lunda. Tävling och lek konstrueras då som skilda ting, även om båda framställs
som ’naturliga’ inslag i idrotten. Medan leken, när det gäller ’barnet’, utgör en
oproblematisk och socialt inriktad aktivitet, måste tävlingen, en mer själv-
centrerande aktivitet, ’avdramatiseras’ och ’bli en del av leken’. Tävlandet
inrymmer ’vinna-förlora situationer’ som anses vara problematiska för barnet.
’Alternativa tävlingsformer’ ska prövas. Barnen bör t ex. ’tävla mot sig själva’
och idrotten måste ’lära barnet att handskas med såväl vinst som förlust’.
Framställningen tenderar att upprätta en åtskillnad mellan ’det egocentriska
tävlande barnet’ och ’det goda och socialt inriktade lekande barnet’, där en
romantiserad syn på leken får utgöra en önskvärd brygga mellan de båda. I
synen på leken har man sett ett genuint uttryck inte bara för ’det naturliga
barnet’ utan också för ’den naturliga människan’.295 Genom idrotten kan det
tävlingsinriktade och egocentriska barnet socialiseras till en god samhälls-
medborgare. Synen på barnet (och barnomsorgen) kan i olika historiska
skeden på många sätt sägas gälla drömmarna om det goda samhället.296

                                                            
293 Ibid., s. 6f.
294 Ibid., s. 15. Min kursivering.
295 Se Huizinga 1970, Homo Ludens. A study of the play element in culture (London: Temple
Smith).
296 Jfr. Hultqvist 1990, Förskolebarnet. En konstruktion för gemenskapen och den individuella
frigörelsen. En nutidshistorisk studie om makt och kunskap i bilden av barnet i statliga utredningar om
förskolan (Stockholm/Stehag: Symposion) och Ohrlander 1992, I barnens och nationens intresse.
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Barnets blick har setts som en ’oförstörd’ blick, ren och objektiv. Barnets tal
har på liknande sätt setts som sanningens tal, en omedelbar väg till sanning.
Men liksom den druckne eller den galne, är barnet inte fullvärdig som
samhällsmedborgare om det inte får lära sig att lägga band på sin naturlighet –
och sin tävlingsiver. Det paradoxala inträffar när man får klart för sig att det
tävlande som konstruerades som icke-önskvärt i samband med barndomen,
plötsligt blir önskvärd i samband med puberteten.

I ett av citaten ovan lyfts frågan om ‘mäns’ och ‘kvinnors’ växlande
behov och önskemål fram. Jämte ‘barnidrott’, ‘ungdomsidrott’, ‘bredd- och
motionsidrott’, ‘elitidrott’ och ‘ledarutveckling’ är ‘jämställdhet’ också ett av de
områden som Manifest om idrottens framtid väljer att betona.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett viktigt mål för såväl idrottsrörelsen som
samhället i stort. Kvinnorna är på frammarsch inom den traditionellt mansdominerade
idrottsrörelsen men fortfarande återstår mycket att göra.
Idrotten vill öka takten i jämställdhetsarbetet. Kvinnors och mäns idrottande måste
betraktas som kärnverksamhet i lika stor utsträckning. Såväl kvinnors som mäns
erfarenheter och perspektiv ska tillvaratas på ett likvärdigt sätt inom idrotten.297

Jämställdhet diskuteras i denna text inte i första hand som en kvantitativ fråga
om lika antal kvinnor och män, utan lika mycket i termer av kvinnors och
mäns ’erfarenheter’ och ’perspektiv’. I denna diskurs är ännu inte jämställdhet
genomförd inom idrotten. RF vill i denna text ‘öka takten i jämställdhets-
arbetet’. ‘Kvinnorna är på frammarsch inom den traditionellt mansdominerade
idrottsrörelsen men fortfarande återstår mycket att göra.’ Ett år tidigare skrev Bengt
Wallin i Idrotten blir att ”Jämställdhet mellan könen är en självklarhet inom
idrottsrörelsen.”298 Hur ska vi se på denna paradox? Att idrotten ömsom
framställs som jämställd, ömsom som icke-jämställd, har att göra med om det
är en bevarande eller progressiv diskurs som konstituerar framställningen.

Jämställdhetsprojekt under 1990-talet
Inom ramen för Idrottens jämställdhetsplan har under 1990-talet några konkreta
projekt genomförts. Det tryckta materialet till två sådana ’förändringsprojekt’
ska i det följande granskas. En tjej till – för fler kvinnor i idrotts-Sverige, RF:s
mentorskapsprojekt på central nivå 1993-97, och därefter Tjejer på arenan 1997-
99, där Svenska Skolidrottsförbundet var den drivande organisationen.

Projektet En tjej till är ett led i ansträngningarna för ett mer jämställt
Idrottssverige. Målsättningen är att rekrytera fler kvinnliga ledare till idrotts-
rörelsen. I En tjej till känns många av formuleringarna från riksidrottens
jämställdhetsarbete igen, även om de här kommer till uttryck tillsammans med
ett nytt grepp, mentorskapsidén. Denna innebär att ”en erfaren ledare – man
eller kvinna – tar sig an en tjej och delar med sig av sin kunskap och ger stöd

                                                                                                                                                                      
Socialliberal reformpolitik 1903-1930 (Stockholm: Almqvist & Wiksell, Studies in Education and
Psychology 30).
297 Manifest om idrottens framtid, s. 7.
298 Wallin 1996, s. 41.
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och uppmuntran.”299 Mentorskapsidén medför ett nytt sätt att tänka om
utbildning och fortbildning, eller som det gärna kallas numera, ’kompetens-
utveckling’ parad med ’personlighetsutveckling’. ”Mentorskap innebär i
korthet att en (oftast) äldre, erfaren person (mentorn) hjälper en yngre
(adepten) att utvecklas såväl professionellt som personligt.”300 Det finns ett
’egenvärde’ i att vara ledare och inte bara vara till nytta för de aktiva. Talet om
personlighetsutveckling i samband med ledarskap kan säkert relateras till ett
mer allmänt förekommande fokus på individen och ’självet’. Man är inte längre
bara ledare för andra utan också för sig själv. En ofta förekommande tanke i
dagens ledarskap är att man ska ’få syn på sig själv’ och därigenom också
kunna värdera de signaler man eventuellt sänder ut till de som man har att
göra med. Mentorskap som utbildningsform är synnerligen individuellt
inriktad, även om relationen ofta framställs som symmetrisk och som ett
givande och ett tagande från bägge parter. Eget engagemang och ansvar är
grundläggande för ledare såväl som ledd. Mentorskapsprojektet blev för
riksidrotten en uttalad ”metod för att dels rekrytera och stödja nya ledare inom
idrotten, dels på ett systematiskt sätt överföra kunskaper och kompetens från
en person till en annan.”301 Den ledare som iscensätts som ’den goda ledaren’
är:

• kunnig och erfaren
• uppriktigt intresserad av människor
• omdömesgill
• livserfaren med personlig mognad
• generös och vill ’dela med sig’
• ödmjuk
• tålig även när det blåser full storm302

Detta ledarskap är inte bara ett instrumentellt och funktionellt inriktat
ledarskap, vilket är karakteristiskt för ’den gamle ledaren’ (det patriarkala
ledarskapet). I det personliga ledarskapet understryks särskilt intresset för
människor istället för, som tidigare, prestationerna. Upphöjandet av ’människor’
och deras personliga erfarenheter, respektive nedtoningen av ’prestationer’
(vilket också kan identifieras i en uppvärdering av ’idrottens egenvärde’ på
bekostnad av ’idrottens investeringsvärde’) kan ses som ett uttryck för
övergången från ett ’utifrånperspektiv’ (objekt/görande) till ett ’inifrån-
perspektiv’ (subjekt/upplevelser). I det ’nya ledarskapet’ kombineras vidare
traditionellt kvinnliga egenskaper som intresse för människor, generositet och
ödmjukhet, med traditionellt manliga som kunskap, personlighet och tålighet.
Mentorskapet blir därigenom kort och gott svaret på en tydlig strävan efter en
personlig/individuell, flexibel och dynamisk utbildningsform som svarar mot

                                                            
299 En tjej till – för fler kvinnor i Idrotts-sverige (Sveriges Riksidr.förb., odat. stencilmaterial), s. 4.
300 Ibid., s. 5. Min kursiv.
301 Ibid.
302 Jfr. ibid., s. 6.
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välkända nyliberala tankegångar. Mentorskapsidén utgör emellertid ett svar på
något. Vad, kan man fråga sig?

Nu ska vi börja arbeta konkret och strukturerat för att råda bot på snedfördelningen
manligt – kvinnligt inom idrotten.303

Hur ska ovanstående citat förstås? Syftar ’snedfördelningen manligt-kvinnligt’
inom idrotten på antal eller egenskaper/karaktär? Kvantitativa och kvalitativa
aspekter förefaller att reduceras till en och samma sak. Kvinnlighet är något
kvinnligt (i bemärkelsen att kvinnor har dessa egenskaper) och endast kvinnliga
ledare (ledare som är kvinnor) kan garantera att kvinnliga aktiva (flickor/
kvinnor) får samma chanser och förutsättningar som sina manliga kolleger.
Manliga ledare (män) verkar inte vara lika intresserade av att ”få bort sned-
fördelningen av pengar och träningstider”.304 Fler kvinnliga ledare är receptet
på att ”få slut på att våra duktiga idrottstjejer lägger av för tidigt för att de inte
får träna och tävla på sina egna villkor.”305 Fler kvinnliga ledare utgör helt
enkelt en garant för att flickor ska få träna och tävla på sina ’egna’ villkor.
Summa summarum: manliga tränare verkar rätt och slätt innebära att flickorna
tränar på ’andras’ villkor; kvinnliga tränare – och flickorna tränas på ’sina egna’
villkor.

Trots att kunskap och intresse finns, är det få kvinnor i styrelser, kommittéer eller som
tränar och dömer. Orsakerna till det är många.

Dels är idrotten av tradition männens värld. Det krävs mycket vilja och en stor
portion mod för en ensam kvinna att göra sin stämma hörd, för att påverka beslut.

En annan orsak finns inom kvinnorna själva. Vi kvinnor vill ju nästan alltid vara 115%
säkra innan vi går in i en diskussion eller tar oss an ett uppdrag.306

Att idrotten av tradition är männens värld, respektive att kvinnor lider av
’bristande självförtroende’ är de två orsaker till kvinnlig underrepresentation
som anges i detta sammanhang. Dessa förklaringsmodeller ska nedan
diskuteras utifrån de två synsätten på makt. Utifrån det juridiskt-negativa
synsättet är mäns dominans uttryck för en bakomliggande makt som
upprätthåller mansdominansen. Makten är så att säga ’något’ som en individ,
en grupp eller en institution kan kontrollera och använda sig av för specifika
syften på ett obehindrat sätt. I förhållande till detta synsätt måste kvinnor vara
115 procent övertygande för att bli trovärdiga och vinna gehör. Detta utgör så
att säga ett ’konstruktivt’ förhållningssätt till den bild som framställs av
männens makt. Detta innebär att bilden av männen och manligheten tolkas
normativt. En normativ tolkning lärs så att säga in. Utifrån det tekniskt-
positiva synsättet utgör själva bilden av de dominerande eller dominanta
männen ett betydelsefullt moment i maktutövningen. Frammanandet av denna
bild bör länkas till de mycket konkreta praktiker som understödjer den. Dessa
handlar inte bara om alla de konkreta tillfällen då kvinnor finner sig i minoritet
                                                            
303 Ibid., s. 5.
304 Ibid., s. 3.
305 Ibid.
306 Ibid., s. 4.
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i sammanhang som de som beskrivs ovan, utan också om alla de tillfällen då
bilden frammanas och förstärks även i andra sammanhang, genom ständiga
språkliga eller bildliga återupprepanden. Ju oftare bilden återupprepas i sin
oproblematiserade form, desto starkare verkar den i styrande hänseende
(desto ’verkligare’ och mer allmängiltig uppfattas den). Ett sätt att förändra
maktutövningen, att utöva motmakt, vore då istället att hitta sprickor i bilden
av mansdominansen. Kanske borde vi istället undersöka möjligheten att
framställa män som mindre dominanta och kvinnor som mer självsäkra? Med
detta synsätt på makt, är det bästa sättet att utöva motmakt inte att förhålla sig
konstruktivt i förhållande till bilden, utan ’destruktivt’. Motmakt innebär i denna
bemärkelse att hävda att idrotten inte alls är männens värld eller att männen
inte alls är så dominerande i styrelser och dylikt.

Det andra projektet, Tjejer på arenan, uppstod 1997 ur ett påbud från
regeringen att

Utveckla generella metoder för ett framgångsrikt arbete med flickor inom alla olika
slags verksamheter: metoder att se tjejers behov och bättre ta till vara deras önskemål;
metoder att stärka deras inflytande och ge dem tillgång till makt att påverka och
förändra. I första hand gäller det föreningslivet, men visionen är att det även ska
komma flickor i andra sammanhang tillgodo.307

Projektet formuleras som en metod för att praktiskt arbeta med ”att
medvetandegöra och stärka tjejer personligen, samt metoder för att förändra
de ojämställda förhållandena i föreningslivet.”308 Att ’medvetandegöra’ kan här
åter ses som att villkoren, eller utgångspunkterna, för självförståelse ska
formuleras om. Det handlar om att rikta flickors uppmärksamhet mot en
samling fenomen i tillvaron som utgör uttryck för orättvisa och bristande
jämställdhet. Det ger sig så att säga inte av sig själv vad som är jämställt eller ej.
’Medvetandegörandet’ handlar i det här avseendet om att utveckla själv-
förståelse utifrån de diskurser som problematiserar relationerna mellan
kvinnor och män. Om Tjejer på arenan ”är ett led i idrottens strävan att
behandla flickor och pojkar likvärdigt, samt nå de mål som finns i idrottens
jämställdhetsplan”,309 så måste först ’flickor’ skapas som kvinnliga subjekt för
att göras tillgängliga för styrning i kvinnlighetens namn. ’Medvetandegörande’
är en sådan teknologi.

I karakteristisk liberal stil används ’ökad kunskap’ som ett medel för att
öka medvetandet. Under rubriken ’Genuskunskap (Jämställdhetskunskap)’ har
man velat ”synliggöra (o)jämställdheten inom idrotten, samt få del av kunskap
om ojämställdhet från övriga sektorer i samhället”.310 Sådan kunskap innefattar
bland annat: Historien om hur flickor blir flickor och pojkar blir pojkar. En
beskrivning av det sociala och kulturella könet, Kvinnors idrottshistoria, En
diskussion och genomgång av vad som kännetecknar ett bra ledarskap, där

                                                            
307 Citerat i Tjejer på arenan … på våra villkor 1998 (Sveriges Riksidrottsförbund, Svenska
Skolidrottsförbundet och SISU), s. 2.
308 Ibid., s. 3.
309 Ibid., s. 2.
310 Ibid., s. 7.
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tjejers sätt att leda sätts i fokus mm.311 Utbildningarna inom ramen för
projektet Tjejer på arenan genomfördes i enkönade grupper på regional nivå, med
syftet att ge de unga kvinnorna ’ökad medvetenhet’. Enkönade grupper blev
ett sätt att komma runt problemet med flickors ’bristande självförtroende’.
Lösningen bygger på att det bristande självförtroendet är något som, så att
säga, finns i flickorna, i synnerhet i pojkars närvaro, och som kan ’tränas bort’ i
enkönade grupper. Lösningen kan lika gärna ses som en del av problemet. I de
enkönade grupperna skapas åtskiljande bilder av ’det andra könet’ – bilder som
dessutom inte kan problematiseras i och med ’det andra könets’ frånvaro. I
synnerhet är detta fallet om differentierade metoder som ska ’passa’ det ena
eller andra könet kommer till bruk.

I denna blandning av gamla och nya resonemang och metoder som rör
förhållandet mellan kvinnor och män i idrott, utgör iscensättningen av
’kvinnlig’ subjektivitet en central punkt. För att bli politiskt legitim tar denna
kvinnliga subjektivitet den normativa heterosexualiteten som utgångspunkt.
Den gör det möjligt för ’kvinnor’ (men inte alla kvinnor) att frigöra sig från de
ramar som fram tills nu utgjort den dominerande formen för maktutövning
som kan engagera sig i nya typer av maktutövning.

Sammanfattning

Det arbete för jämställdhet som iscensattes under 1970-talet av riksidrotten,
konstruerade kvinnlig subjektivitet som lika med manlig subjektivitet, men
alltjämt som en könlös och okroppslig subjektivitet. Denna likhetsstrategi
utformades inom ramen för en socialliberal styrningsmentalitet, vilket innebar
att jämställdhet i princip konstruerades som en kvantitativ affär, där lika många
kvinnor och män var slutmålet för jämställdheten. Idrotten uppfattades som
en organisk och aktiv kraft som skänkte sina deltagare hälsa och välmående
oavsett kön. Effekten blev att kvinnor och män gjorde samma idrott och med
samma motiv, men deras aktiviteter bedrevs i huvudsak könsåtskilt.

I samband med att ett nytt jämställdhetsprogram antogs 1989, ersattes
likhetsstrategin av en särartsstrategi. Denna kom i ett första skede att fungera
inom ramen för en socialliberal styrningsmentalitet, där kön som kollektiva
kategorier fortfarande står i centrum. Särartsstrategin kom att innebära att ett
kvalitativt moment fogades till den kvantitativa konstruktionen av jämställd-
het. Konstruktionen av kön kom därigenom att i allt högre grad ’flytta in’ i
människors kroppar, som skilda erfarenheter, kunskaper, intressen och
värderingar. Kanske kan man tala om en mentalitetsdifferentiering. Den idrott
som utövas är förvisso fortfarande samma för de båda könen och den bedrivs
i huvudsak fortfarande könsåtskilt, men den har nu kommit att utövas med
skilda motiv och förstås på olika sätt. Kvinnligheten konstrueras utifrån
gemenskap, manlighet utifrån prestation. I ett andra skede kom särartsstrategin
att fungera inom ramen för en nyliberal styrningsmentalitet, där kön som
kollektiv kategori får stå åt sidan för kön som individuell kategori. Idrotten ses
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då inte som en aktiv, organisk och enhetlig kraft utan som en fragmentarisk
och kontingent, och av sina enskilda utövare beroende, verksamhet.

Likhetsstrategin och särartsstrategin kan, liksom patriarkal, socialliberal
och nyliberal styrningsmentalitet, inte ses som absoluta och allmängiltiga
strategier. Som vi kunde se i kapitel 5 är likhetsstrategin och särartsstrategin
två alltid potentiellt tillgängliga sätt att se på kön och jämställdhet, beroende på
omständigheter och avsikter. På samma sätt existerar de idéer som är centrala
för den patriarkala, socialliberala och nyliberala styrningsmentaliteten hela
tiden parallellt, men där en viss typ av resonemang alltid äger mer inflytande
och legitimitet i ett givet socialt sammanhang. De ger på så vis stöd åt vissa
grupper att yttra sig i specifika frågor på ett visst sätt och tystar ner andra.

Med mitt sätt att se, utgör särartsstrategin ett sätt att skapa två, köns-
specifika ’motsatta’ eller ’komplementära’ subjekt, hemmahörande i två
könsspecifika och ’motsatta’ kroppar. Detta handlar knappast om jämställd-
hetens slutliga seger, utan om att politiskt legitim subjektivitet nu är antingen
manlig eller kvinnlig. Manligheten och kvinnligheten är emellertid inte heller
några absoluta storheter. De grundar sig i ett relativt förhållande mellan könen,
där den heterosexuella matrisen fungerar som reglerande princip. Utgångs-
punkten för kvinnligheten är då inte att vederbörande är kvinna (genitalt), utan
att hon är en ’riktig’ kvinna, dvs. feminin. Konstruktionen av denna ’kvalitativa
kvinna’ föregår konstruktionen av den ’kvalitative mannen’. Detta projekt lyser
fortfarande med sin frånvaro i idrottsrörelsens jämställdhetssträvanden.

I linje med det foucaultska grundtemat ska jag nu gå över från ett fokus
på styrningsformer till ett fokus på de kunskapsformer som, inom ramen 
för RF:s verksamhet, samtidigt har blivit effekten och stöttat de typer av 
styrning som vuxit fram under de senaste decennierna. Närmast ska vi ta en
titt på det utbildningsmaterial som presenterats och använts inom idrotts-
rörelsen.



KAPITEL 7
JÄMSTÄLLD IDROTT, EN FRÅGA OM KUNSKAP?

Behovet antas vara orsaken till att något
uppstår; i verkligheten är det oftast bara en
verkan av något som håller på att uppstå.

Friedrich Nietzsche, Den glada
vetenskapen

Inledning

I och med att särartstänkandet kom att dominera arbetet för jämställd idrott
mot slutet av 1980-talet, ökade kravet på kunskapsbildning som handlade om
vad som egentligen skiljer manlig och kvinnlig idrott åt och därvid att ’synlig-
göra’ kvinnor och ’det kvinnliga’ inom idrotten. Det empiriska materialet i det
här kapitlet består av studiematerial från RF och den svenska idrottsrörelsens
studieförbund, SISU. I SISU:s förlagskatalog från 1998 har samtliga texter som
fanns presenterade under rubriken ’Tjejer och idrott’ valts ut. Märk väl att det
inte är publikationer med detta utgivningsår. Utgivningsåret kan variera.
SISU:s texter bär en prägel av läromedel över sig och SISU eftersträvar
lättillgänglighet i materialet. Kanske blir de därigenom speciellt intressanta ur
pedagogisk synvinkel. Speciellt intressant är att SISU, när det gäller beteende-
vetenskapliga aspekter, har valt att publicera mycket få texter skrivna av
forskare. Förhållandet är delvis det motsatta när det gäller naturvetenskapliga
problemområden.

Jämställd idrott, ett kunskapsproblem

Strävan efter ett paradigmskifte

Vi vill har ett paradigmskifte som ändrar perspektiven, som låter kvinnliga och manliga
ledare utvecklas på likvärdiga villkor, sida vid sida.312

Detta ’paradigmskifte’, ’som låter kvinnliga och manliga ledare utvecklas på
likvärdiga villkor, sida vid sida’, kan också ses som ett förändrat synsätt på
kvinnor och män inom idrotten. Detta könsperspektiv utgör kontrast till den
könsneutralitet, eller ’könsblindhet’ om man så vill, som karakteriserar den
socialliberala styrningsmentaliteten. Könsperspektivet iscensätter allestädes
närvarande könsåtskillnad i det att sökarljuset ständigt är riktat mot relationen
mellan kvinnor och män och vad som skiljer kvinnor och män åt, t.ex. när det

                                                            
312 Ledarskap på kvinnors vis 1993 (Sveriges Riksidrottsförbund), s. 5
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gäller ledarskap. Könsperspektiv och en ökad kunskapsproduktion om
kvinnor i idrott och kvinnors idrottande sammanfaller med en iscensättning av
ett legitimt kvinnligt idrottssubjekt som är åtskilt från det manliga. Ytterligare
en aspekt av denna iscensättning utgör en idrott som är formad ‘på kvinnors
villkor’. Som subjekt gör sig kvinnor därigenom också mottagliga för styrning
på distans. Den nya kunskapsbildningen om kvinnor och idrott markerar alltså
ett nytt nätverk av makt- och kunskapsrelationer.

Kvinnligt deltagande i tävlingsidrott blev ganska tidigt, ungefär som när
det gäller kvinnligt deltagande på andra traditionellt manliga arenor, betraktat
som ett problem, i synnerhet i förhållande till likhetstänkandet. Kvinnors
deltagande följdes av en allestädes närvarande oro för en maskulinisering.313

Tävlingsidrott verkade helt enkelt vara olämplig för kvinnor, även om de
naturligtvis inte var förhindrade från att delta. Det kunde uppfattas som att det
var själva kvinnligheten, den kvinnliga kroppen och den kvinnliga ’sensibili-
teten’, som var problemet med kvinnors deltagande i idrott. På så sätt kom
1980-talet att präglas av en diskussion som handlade om dessa problem och
hur man kunde tänkas undvika dem. Så sent som vid en elittränarkonferens
för kvinnlig idrott i Stockholm 1991, hävdade en kanadensisk tränare lite
cyniskt att det som utgör problemet inom idrotten inte är att kvinnor är
kvinnor, utan att kvinnor inte är män. Kvinnor ”har fel inställning och fel
kroppar: Kort sagt - de är inte som män.”314 Referenspunkten är en idrott som
utger sig för att vara könsneutral, men som samtidigt frambringar en ’normal’
(manlig) kropp i förhållande till en ’onormal’ (kvinnlig) kropp. Inom ramen för
senare tids särartstänkande ses kvinnors problem inom idrott som ett uttryck
för kvinnors deltagande ‘på mäns villkor’, dvs. män och manlig idrott upp-
fattas som normen. Kvinnorna, eller kvinnligheten, är i denna bemärkelse inte
längre ett problem för idrotten, utan det omvända. Därför är det hög tid ”att
börja se flickor och kvinnor i ett eget perspektiv och inte som ett problem.”315

- Det är absolut inte meningen att vi ska ändra kvinnorna så att de passar in i idrotten
[…] Vi måste arbeta för att ändra idrotten och omvärldens inställning till
idrottskvinnan.316

Nu är det inte längre den kvinnliga könsrollen som ska förändras och närma
sig den manliga för att passa idrotten. Det är idrotten som ska förändras, inte
kvinnorna. Jämsides med strävan efter att förändra idrotten, löper en ambition
att inte bara synliggöra kvinnor i idrott, utan också att framställa en sannare bild
av idrottskvinnan än vad som tidigare varit fallet.
                                                            
313 Denna oro kommer i sin mest extrema form till uttryck som homofobi inom idrotten (jfr.
Fasting 1999, Homofobi, kvinnor och elitidrott, i Svensk Idrottsforskning Nr 4, ss. 40-45), men
också som ett resonemang i mer ’medicinska’ termer, som t.ex. faran för bröstcancer vid
upprepat våld mot brösten i kontaktsporter. Se t ex Andrén-Sandberg 1983, Skadepanoramat
inom idrotten, i Flickors Träning. Symposiet 1983-09-04 (Sveriges Riksidrottsförbund), s. 34.
Sådana farhågor har i princip aldrig formulerats när det gäller mäns idrottande.
314 Att vara kvinna & idrottsman. Nordiskt Elittränarforum 1991 (SISU & Sveriges
Riksidrottsförbund), s 3.
315 Ibid., s. 4.
316 Ibid., s. 12.
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När vi pratar om kön, jämställdhet och feminism hamnar vi lätt i en diskussion utifrån
fördomar och allmänt tyckande. Alla har vi åsikter i frågan. Den här rapporten vill
klara sig ur den fallgropen. Vi försöker resonera utifrån mäns och kvinnors konkreta
erfarenheter av ledarskap inom olika idrottsgrenar, dra slutsatser av deras historier, och
dra upp linjer för framtiden. Vi vill också använda oss av de vetenskapliga
landvinningar som gjorts på jämställdhetsområdet. […] De sociala mönstren för
kvinnors och mäns beteenden skiftar inte bara mellan enskilda människor, utan också
mellan olika kulturer. Utifrån ett globalt perspektiv ligger det därför en ytterligare fara
i att nagla fast sanningar om hur kvinnor och män är.317

Paradigmskiftet förfaller här nästan lite paradoxalt. I texten framträder en
rädsla för att ’nagla fast sanningar om hur kvinnor och män är’, hur kvinnor
och män beter sig och förväntas se ut. Istället för dessa ’yttre’ tecken på
manlighet och kvinnlighet upprättas nya riktlinjer, nya sanningar, som mer
berör ’inre’ tecken, dvs. mäns och kvinnors konkreta erfarenheter, deras
subjektiva värld – vilka dock även dessa uppfattas som mer eller mindre
objektivt existerande. Även om könet möjligen uppfattas som kulturellt
flytande så är det faktiskt existerande och den grundläggande utgångspunkten
för diskussionen i citatet ovan är att ’låta flickorna vara flickor’. 318 Detta kan
uppfattas som att vi ska låta flickorna vara ’riktiga’ (feminina) flickor, dvs.
motsatta i förhållande till ’riktiga’ (maskulina) pojkar. I förlängningen av detta
resonemang sker m.a.o. en normalisering till heterosexualitet. Hur gestaltas då
idrottsflickan i dessa RF/SISU-material?

Paradigmskifte till trots, vad som hittills har setts som avvikande och
annorlunda, och därmed som de problem som har varit orsaken till ständig
oro, är i stort sett det som också gör det möjligt att identifiera och karakteri-
sera kvinnligheten i förhållande till manligheten. Tämligen konventionella
socialpsykologiska teoretiska ansatser utgör basen för paradigmskiftet.

Avsikten bakom årets idrottsprojekt är att undersöka vad som kan tänkas karaktärisera
kvinnors sätt att leda. Vi vill tydliggöra på vilket sätt kvinnors och mäns ledarskap
kompletterar varandra och att en ömsesidig tolerans mellan kvinnor och män utgör en
viktig grundförutsättning för en fortsatt stark folkrörelseidrott.319

Det som ska ‘synliggöras’ genom projektet är ‘kvinnors sätt att leda’. Även om
avsikten är prospektiv, nämligen att ’undersöka vad som kan tänkas
karakterisera kvinnors sätt att leda’, tas det för givet att ’kvinnors och mäns

                                                            
317 Ledarskap på kvinnors vis 1993, s. 6f.
318 Jfr. Fjellström 1987, ‘Låt tjejerna vara tjejer!’, i Först & Främst, ss. 9-12. Fjellström skriver:
”Jag har personligen haft en käpphäst, som för övrigt stöds av forskningen på området, att
en klar och konfliktfri könsidentifiering är en förutsättning för en positiv och harmonisk
allmänutveckling. Denna är i sin tur en nödvändig förutsättning för mycket goda prestationer
och målinriktad verksamhet. Detta innebär att om t ex den kvinnliga utövaren tillåts vara
kvinna i full utsträckning så kommer det att främja den totala utvecklingen och prestationen
och därmed också den enastående prestationen.” (s. 9f, min kursiv). Med andra ord är
villkoret för en kvinna att bli bra i idrott, att hon, ungefär som Florence Griffith-Joyner
gjorde, visar upp tillräckligt tydliga tecken på att hon är ‘straight’.
319 Ledarskap på kvinnors vis 1993, s. 3.
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ledarskap’ skiljer sig åt och kompletterar varandra. Paradigmskiftet handlar i
den bemärkelsen mer om att iscensätta ’det kvinnliga’ som det normala och
önskvärda för kvinnor. Kanske kan man t.o.m. tala om en normalisering av
problemet, genom att förneka att det är ett problem?320

Identitet: natur eller miljö?
I den undersökta litteraturen skjuts det ’ytliga’ könsrollsbegreppet, som varit
dominerande under 1970- och 1980-talen, i bakgrunden till förmån för det
’djupare’ könsidentitetsbegreppet. ’Identiteten’ tycks emellertid vara ett
komplicerat begrepp. I Typiskt tjejer: om flickors psykiska & sociala utveckling finns
en pendelrörelse mellan strukturalistiska och naturalistiska diskurser. I den
strukturalistiska tankefiguren utgör

Språket […] ett viktigt redskap för att barnet ska börja kunna strukturera upp sin
verklighet. I och med att barnet kan börja benämna omvärlden, sker en revolution i
tänkandet. Tillvarons gränser blir klarare. Fantasin blir mindre vild. Tanken tar ett steg
framåt, medan känslan får stå tillbaka en del. Med tiden, uppskattningsvis vid 6-7 års
ålder, börjar barnet förstå vad vuxna menar med ”i verkligheten”.321

Det lilla barnet konstrueras i skriften Typiskt tjejer? som en naturlig ‘känslo-
varelse’. Förnuftet är något som installerar sig med det kulturellt präglade
språket.322 Det lilla ’naturliga’ barnet står i ett problematiskt förhållande till den
vuxne (den goda – och förnuftiga – samhällsmedborgaren). Språket blir ett
’redskap’ med vars hjälp barnet kan börja ‘strukturera upp sin verklighet’ för att
kunna upptas i gemenskapen. Begreppsparen natur vs. kultur och känsla
(kropp) vs. förnuft (språk) har med andra ord inte bara förknippats med
förhållandet mellan kvinnlighet och manlighet, utan också med förhållandet
mellan barn och vuxen. Relaterar vi dessa två dimensioner till varandra, fram-
träder mannen som vuxen, förnuftig (talande) och kulturskapande och
kvinnan som barnslig, känslosam (kroppslig) och naturreproducerande. När vi
föds

kommer vårt kön att avgöra hur vi blir bemötta av omgivningen och vilka
förväntningar som kommer att ställas på oss. Det kommer att styra det mesta av vårt
beteende. Vi får en könsidentitet.323

Det är förkroppsligandet av en ’genusinpyrd’ värld, eller känslan av en
’könsidentitet’, som kommer att styra vårt beteende och vår självförståelse i
denna diskurs. I detta möte mellan barnet och dess omvärld

                                                            
320 Se Bell 1993, Interrogating Incest. Foucault, Feminism and the Law (London & New York:
Routledge), s. 81.
321 Mogren & Trosell 1997, Typiskt tjejer? Om flickors psykiska & sociala utveckling (Stockholm:
SISU Idrottsböcker), s. 19.
322 Jfr. Walkerdine 1995, Utvecklingspsykologi och den barncentrerade pedagogiken:
införandet av Piaget i tidig undervisning, i Hultqvist & Petersson (red) 1995, ss. 124-171. Jfr.
också med diskussionen om leken och ’barnet’ i föregående kapitel.
323 Mogren & Trosell 1997, s. 27f.
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tränas [flickor] till att vara bra på relationer - att vara omtänksamma, hjälpsamma och
”bra på att tala om känslor”.324

I texten sägs ganska uttryckligt att flickor ’tränas’ på just det som också har
utpekats som ett för flickor naturligt förhållningssätt till omvärlden. Fram-
ställningen bär tydliga spår av ett strukturalistiskt angreppsätt där människan, i
det här fallet flickor, i socialisations- eller systemteorier framträder som mer
eller mindre passiva objekt som ’internaliserar’ tanke- och beteendestrukturer.
Sådana utsagor utgör bilder, eller förhandsinställningar, i förhållande till vilka
kvinnor och män skapar självförståelse. Flickor normaliseras till omtänksamma
och hjälpsamma flickor som är bra på att tala om känslor. Detta innebär att
’omtänksamhet’, ’hjälpsamhet’ och ’bra på att tala om känslor’ inte behöver
gälla alla flickor, däremot att det utgör en del av kvinnligheten och något som
åtminstone gäller för ’andra’ flickor, eller flickor i allmänhet, även om det inte
gäller för ’mig’. Utifrån det strukturalistiska synsätt som antas i Typiskt tjejer?
’formas’ flickor till feminina individer och i puberteten sägs denna ’formning’
”vara ett faktum”.325 Könsidentiteten är något som vi ‘får’, samtidigt som den
kan sägas ha varit närvarande hela tiden.326

När vi diskuterar vilken betydelse ett barns kön har, är det vanligt att vi förväxlar
könsidentitet och könsroll. En trygg könsidentitet innebär att jag vet att jag är flicka
respektive pojke. Att lära sig könsroller innebär att jag vet vilka förväntningar
omgivningen har på flickor respektive pojkar. Ibland uttrycks det oro för att gränserna
mellan könen ska suddas ut. Troligtvis blandar man då ihop begreppen könsidentitet
och könsroll. Könsidentiteten är konstant medan könsrollen är föränderlig.327

Könsrollen (socialt kön) uppfattas i Typiskt tjejer? som en form av ‘utanpåverk’,
något historiskt föränderligt och därigenom mindre verkligt, som kopplas ihop
med något stabilt och verkligt (biologiskt kön/könsidentitet). Könsidentiteten
sägs också vara ”biologisk” till karaktären.328 När den strukturalistiska
diskursen införs i SISU-litteraturen har den en tendens att ’stelna’. Detta inne-
bär att de abstrakta och konstruerade dragen konkretiseras och ’essentialiseras’
och, liksom i de tidigare analyserade utvärderingstexterna, antas direkt
representera eller återspegla en reell verklighet.329

Att könsidentiteten i Typiskt tjejer? antas vara biologisk till karaktären
innebär att vi i denna text inte endast finner uttryck för en strukturalistisk
                                                            
324 Ibid., s. 47.
325 Ibid., s. 43.
326 Judith Butler (1990) skriver, med utgångspunkt i Simone de Beauvoirs klassiska fras ’man
är inte en kvinna, man blir en’, att även om man ‘blir’ en kvinna, så kan denna kvinna inte bli
vad som helst. Det är redan föreskrivet vad hon ska bli: ”Beauvoir is clear that one ‘becomes’
a woman, but always under a cultural compulsion to become one” (s. 8). Gertrud Åström
skriver på liknande sätt att ”Naturen eller biologin ses ofta som en snitslad bana vilken vi
bara har att följa, medan män däremot verkar kunna orientera sig mera fritt i terrängen.”
Åström 1995, s. 2.
327 Mogren & Trosell 1997, s. 28.
328 Ibid., s. 72.
329 Jfr. Johansson 1999, Psykoanalys och kulturteori. Samhälle, identitet, kön (Lund:
Studentlitteratur), s. 194.
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diskurs utan även för en naturalistisk, där den fysiska kroppen utgör den
yttersta förklaringsgrunden för beteenden, attityder och värden. ”Riktigt små
barn,” skriver Mogren och Trosell, ”är själva inte medvetna om sin köns-
identitet,”330 men den finns så att säga redan där. Man föds således inte bara
med ett kön, utan med en könsidentitet, som dock i unga år fortfarande är att
betrakta som latent. I samband med puberteten gör sig denna inneboende
könsidentitet plötsligt tillkänna.

En flicka blir kvinna när hon kommit igenom puberteten, när hennes kropp kan föda
nytt liv. Hon behöver inte använda fysisk eller psykisk styrka för att få mens, bröst,
kanske inte ens för att bli gravid. Kroppen utvecklas av sig själv, den blir kvinnlig.331

Hos flickor sägs kvinnligheten alltid vara där, vare sig man är medveten om
det eller ej, vare sig man vill det eller ej, undangömd inuti kroppens strukturer,
åstundande att få slå ut i full blom. Det är en tämligen passiv kvinna som
konstrueras, men med en aktiv kropp. I denna kvinnlighetsdiskurs blir kroppen
och kroppsligheten subjekt och därmed också det som kvinnan har att bygga
sin kvinnliga självförståelse kring. Manlighet, å andra sidan, är något helt annat.

Manligheten måste erövras. En ung man presterar, gör saker, för att visa vem han är.
Han bygger upp sin självkänsla genom att visa att han är en man, både i motsats till en
liten pojke i framför allt i motsats till kvinnan.332

Den manliga könsidentiteten framställs som en aktiv kraft. Manligheten måste
’erövras’. Det är inte hans kropp som agerar, utan kroppen blir ett redskap för
aktion/prestation/ erövring. Med kvinnan är det tvärtom. Hos henne är det
kroppen som agerar (något som hon kan uppfordras att ’ta kontrollen över’).
Det verkar också som om den manliga kraften måste vara närvarande för att
den (passiva) kvinnligheten ska kunna blomma ut helt och fullt och för att
kvinnan verkligen ska bli medveten om sin sanna identitet. I Tjejer på arenan
berättas historien om Linda, som nyligen inträtt i pubertetsutvecklingen.

Hon känner att hon håller på att utvecklas till kvinna och att det går väldigt fort när
hon är tillsammans med Jocke.333

Kvinnan konstrueras i Tjejer på arenan inte bara som passiv, hon konstrueras
också uttryckligen som ’naturligt heterosexuell’. Det är den sexuella relationen
mellan man och kvinna som fullbordar kvinnligheten (och manligheten).
’Riktig’ kvinna blir man med andra ord inte förrän man ingått ett sexuellt
förhållande med en man. Därför är det, för att garantera den heterosexuella
normaliteten, ”nödvändigt att flickan får möjlighet att identifiera sig just
utifrån sitt kön.”334

                                                            
330 Tjejer på arenan 1998, s. 13.
331 Mogren & Trosell 1997, s. 8.
332 Ibid.
333 Tjejer på arenan 1998, s. 26.
334 Mogren & Trosell 1997, s. 68. Jfr. Koivula 1999: ”Although the status of women has
changed radically during the 20th century, there has been little change in the masculinist
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Kroppen har länge betraktats som tillhörande naturvetenskapens
domäner och därmed som ett stabilt objekt för vetenskapliga undersökningar
(till skillnad från människors sätt att handla och tänka, som ständigt
förändras). Ibland framställs den kvinnliga kroppen som härbärge för den
sanna och beständiga kvinnliga identiteten, medan den manliga identiteten
förknippas med görande och erövringar. Det är först och främst skillnaderna
och inte likheterna som är verkligt intressanta – hur ska man annars kunna
identifiera det verkligt kvinnliga? I boken K. Medicinsk och fysiologisk forskning om
kvinnor och idrott beskrivs kvinnan utifrån vad mannen inte är och intressanta
teman är sådana som tidigare betraktades som problem, men numera
framträder som ’naturligt kvinnliga’, t.ex. anorexi/bulimi, mens (och
menstruationsstörningar), graviditet, hormonella processer osv. Upplevelserna
av sådant som kroppslighet, menstruation och graviditet utgör grunderna för
iscensättningen av en specifikt kvinnlig erfarenhet och självförståelse, ett
legitimt kvinnligt politiskt subjekt. Speciellt intressant verkar tiden kring
puberteten att vara. I skriften Flickors idrottsvärld beskrivs flickors
pubertetsutveckling på följande vis:

Puberteten innebär ofta problem. Speciellt för flickor. De utvecklas till kvinnor och
får mens. Kroppen förändras och många flickor får en negativ kroppsuppfattning. De
söker en identitet.335

’Puberteten innebär ofta problem,’ sägs det, ’speciellt för flickor’. Vilka är
dessa pubertetsproblem kan man fråga sig? Att flickorna ’utvecklas till kvinnor
och får mens’. Att ’kroppen förändras’. Vilka omständigheter är det då som
frambringar dessa kroppsliga förändringar som problem? Ska vi se dem som
naturliga och i flickorna existerande problem? Är dessa fysiska, kroppsliga,
förändringar i sig själv ett problem, oavsett socialt sammanhang? Den okände
författaren i Flickors idrottsvärld fortsätter:

Egentligen är det bara naturligt. Att vi är olika. Att vi har olika förutsättningar. Det är
när vi inser det som våra villkor verkligen blir lika.”336

Det verkar som om problemet ska lokaliseras till flickorna själva och att vi så
att säga måste ta detta i beräkning när vi har med pubertetsflickor att göra. Vi
bör med andra ord utgå från att pubertetsflickor har problem, och att flickor i
puberteten ser sig själv som problematiska – eller åtminstone begriper att det
är normalt och naturligt att vara det. Sådan framträder den kvinnliga
könsidentiteten, en identitet som till yttermera visso i dessa texter också
beskrivs som biologiskt given.

                                                                                                                                                                      
identification of the female body as object. Masculinist culture continues to define woman as
confined to biology as opposed to self-chosen subject. The female body is identified as
body-object, whereas the male body is identified as the body-subject” (s. 13).
335 Flickors idrottsvärld (Sveriges Riksidrottsförbund, odat.).
336 Ibid.
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Idealism och materialism
En avgörande fråga är hur de könsspecifika egenskaperna förklaras på ett mer
grundläggande sätt. Är könsidentiteten i sig själv en skapande kraft med ett på
förhand uppgjort slut, en idealistisk tankefigur, eller är den en konsekvens av
omständigheter i den historiska fysiska tillvaron, en materialistisk tankefigur?
Eller närmare bestämt: Är de könsskillnader som kan iakttas inom idrotten
uttryck för en skapande ’inre’ kraft eller ’yttre’ omständigheter och villkor? Det
förekommer resonemang kring manlighet och kvinnlighet där dessa egen-
skaper uppfattas som potentiellt närvarande i både mans- och kvinnokroppar.

Vi bär alla på en mängd egenskaper som är utvecklingsbara. Feminina och maskulina
komponenter finns hos både kvinnor och män, men när män syftar på sina feminina
sidor, de känslosamma, inkännande, kallar de dem för sina mänskliga egenskaper.337

I denna idealistiska diskurs framträder kroppen nästan som en freudiansk
bisexuell kropp.338 Genom idrottande, som alltjämt i huvudsak ses som en
pojkverksamhet, får flickor ”chansen att pröva på och utveckla hela sitt
register av egenskaper.”339 Manlighet och kvinnlighet framställs nästan som
’färdiga program’ som kan aktiveras genom att man gör vissa aktiviteter som
till sin natur uppfattas som manliga eller kvinnliga. En flicka kan, mot denna
bakgrund, utveckla sina maskulina sidor genom att idrotta, men det hela får
inte ske hur som helst. ”Det är nödvändigt att flickan får möjlighet att identifiera
sig just utifrån sitt kön.”340 Maskulinitet blir därför något som en flicka bara får
‘leka med’, inte förkroppsliga. Icke-heterosexuellt förknippade egenskaper och
beteenden ’bestraffas’, hur potentiellt närvarande de än är i kroppen. Bestraff-
ningarna, eller kanske snarare de negativa sanktionerna, handlar inte om att
flickor inte får delta i tävlingsidrott på samma sätt och med samma motiv som
pojkar, utan om att flickor helt enkelt inte idrottar ’på sina villkor’ om de
idrottar som pojkar idrottar. Även om flickor tränar hårt och tävlar ’visar
undersökningar’ nämligen

att det viktigaste för idrottstjejer är den sociala gemenskapen, det vill säga att få umgås
och ha kul ihop. För killar är tävlingsverksamheten den viktigaste.341

Sådana formuleringar uppfattas kanske oftast som en beskrivning av hur
flickor ’vanligen’ förhåller sig till idrott. De utgör emellertid samtidigt en
normalisering till kvinnlighet, dvs. att ’den sociala gemenskapen’, att ’få umgås
och ha kul ihop’ utgör ’det normalt kvinnliga’, medan ’tävlingsverksamheten’
utgör ’det normalt manliga’. Eftersom både manligheten och kvinnligheten
sägs vara närvarande i alla kroppar, kan emellertid

                                                            
337 Mogren & Trosell 1997, s. 73.
338 Jfr. Laqueur 1994, avsnittet ’Freuds problem’, ss. 265-276.
339 Mogren & Trosell 1997., s. 66.
340 Ibid., s. 68. Min emfas. ‘Nödvändigheten’ att identifiera sig utifrån sitt kön återkommer
jag till när det gäller kön och ledarskap.
341 Tjejer på arenan 1998, s. 49.
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Både aktiva killar och manliga ledare […] fungera som utmaning för tjejen, när hon
utvecklar sina maskulina sidor. Hon behöver någon att känna igen sina egenskaper hos
[…] Det är bra för tjejer med manliga ledare som kan vara just manliga förebilder.342

Håller man fast vid att varken inre psykiska könsidentiteter eller fysiska
kroppar kan garantera att män i grund och botten är maskulina och kvinnor
feminina, utan att utgångspunkten är den heterosexuella matrisens organi-
serande princip, kan citatet huvudsakligen förstås på så sätt att det är väsentligt
att manliga ledare uppträder som ’riktiga’ män (dvs. som heterosexuella män)
för att vara goda förebilder för ’riktiga’ flickor. Till yttermera visso måste
emellertid flickorna kunna bete sig som pojkar/män för att uppfattas som
seriösa tävlingsidrottare, men samtidigt se ut som ’riktiga’ kvinnor.

En man [kan] aldrig lära en flicka hur det är att bli kvinna. Lika lite som en kvinna kan
lära en pojke hur det är att bli man. […] En manlig ledare faller lätt för att enbart
bejaka flickans maskulina sidor. Det är dem han förstår. Det är i dem han känner igen
sig själv. Men det är viktigt att reagera på och bekräfta en tonårsflicka för hennes
kvinnlighet.343

Även om manlighet och kvinnlighet är avhängiga av varandra, synes skotten
mellan manligheten och kvinnligheten vara vattentäta och väsensskilda. En
riktig man är därvid en maskulin och heterosexuell man, men samtidigt en
man som bara förstår de maskulina dragen. En ’normal’ man (t.ex. en manlig
ledare) kan nämligen bara känna igen och bejaka, men inte förstå, kvinnliga
egenskaper. Bottenplattan utgör i så måtto ett ’inifrånperspektiv’, dvs. det är
erfarenheter och upplevelser av att vara av ett visst kön, som det ena könet inte
kan, får eller bör förmedla till det andra könet. Däremot går det utmärkt för
t.ex. manliga tränare och aktiva att lära flickor bete sig manligt (’utifrån-
perspektivet’). Kvinnlig subjektivitet kräver m.a.o. ett kvinnligt könsorgan och
omvänt, och kvinnliga könsorgan kräver kvinnlig (feminin) subjektivitet för att
vara politiskt legitim. Om det är viktigt att ‘bekräfta en tonårsflicka för hennes
kvinnlighet’, så innebär det samtidigt att det är viktigt att bekräfta hennes
heterosexualitet. Flickor kan experimentera med maskulinitet inom idrotten,
men det är inte ’på riktigt’, eller åtminstone inte på deras villkor.

För tjejerna räcker det inte bara med att tävla och bli bäst. Vi är människor först, sen
idrottsutövare. Våra kvinnliga spelare vill prestera, och dom är bra, men dom fokuserar
på helt andra saker än killarna. För dem handlar det också om att hitta sin egen
personlighet, ett djupare motiv för sitt idrottande. Framgångarna får man på köpet så
att säga.344

Låt oss i detta textutdrag ta en titt på de frånvarande referenspunkterna för
framställningen i citatet. En alternativtext ska konstrueras:

                                                            
342 Mogren & Trosell 1997, s. 68.
343 Ibid.
344 Ledarskap på kvinnors vis 1993, s. 9.
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För killarna är att tävla och bli bäst det primära. Vi är idrottsutövare först, sen
människor. Våra manliga spelare presterar, och dom blir bra, och dom fokuserar helt och
hållet på denna uppgift. För dem handlar det inte så mycket om att hitta sin egen
personlighet, de har redan en som idrottsutövare.

På detta, förvisso säkert överdrivna, men därför knappast felaktiga, sätt, kan
man få syn på de faktorer som konstituerar kvinnlig/feminin och manlig/
maskulin normalitet. Redan vid en snabb titt framgår det vilken komplexitet
som präglar det ’kvinnliga’ citatet ovan, medan min alternativtext om
’manlighet’ är mera ’rätlinjig’. I förhållande till tävlingsidrottens värdegrund
konstrueras flickorna alltjämt som problematiska. Ibland berörs manlighet
mycket tydligt i litteraturen om ’tjejer och idrott’.

- Jag tror inte att männen har samma press på sig. De accepteras som de är. Är de
långa så är de långa, är de tunga så är de tunga, har de kraftiga ben så har de kraftiga
ben och så vidare. Ingen skulle komma på idén att säga till en man att hans skuldror är
lite smala så det är nog bäst att ta ett könstest.345

I denna text, studiematerialet Att vara kvinna & idrottsman, framställs
manligheten, till skillnad från kvinnligheten ovan, som enkel och okompli-
cerad, något som är sig själv nog och inte i behov av att förhålla sig till något
annat. Manlig subjektivitet problematiseras inte. Den svenska idrottsrörelsen
har inte nåtts av de uttryck för problematisering av manlighet som vi under
den senaste tioårsperioden sett exempel på först i amerikansk idrottsforskning
och senare i svensk.346

Kan du [Pia Nilsson] beskriva hur det ser ut när träningen är dåligt anpassad för
kvinnor?
- Då arbetar man efter en modell där spelaren genomgår ett förutbestämt
träningsprogram som ska leda till en färdig produkt. Om man misslyckas är det bara
att satsa på nästa gäng. Spelarna  brister i ansvarskänsla eftersom träningen präglas av
för mycket måsten och krav i stället för att bygga på ett personligt ansvar.
- Det är också vanligt med en stark betoning på tester som leder till tävlan och
jämförelser inom gruppen. Men det avskräcker många kvinnliga spelare. Jag har själv
upplevt hur vissa fys-tester t ex avskräckt spelare från fys-träning, i stället för att
motivera dem.347

Den outtalade verksamhet som utgör referenspunkt för beskrivningen ovan,
den manliga idrotten, karakteriseras således av ‘ett förutbestämt tränings-
program som ska leda till en färdig produkt’; om en grupp spelare misslyckas
‘är det bara att satsa på nästa gäng’; spelare ‘som brister i ansvarskänsla’. Detta
liknar den nidbild av idrotten som ibland brukar användas för att kritisera ’den
verkliga idrotten’. En kontrast till den bild som träder fram i ’fina’ texter från
RF. I relation till beskrivningen av en verksamhet som är anpassad för

                                                            
345 Att vara kvinna & idrottsman 1991, s. 9.
346 Se t.ex. Messner & Sabos (red) 1990. För ett svenskt sammanhang, se t.ex. Nilsson 1993a,
Brännberg 1998 och Ljunggren 1999.
347 Ledarskap på kvinnors vis 1993, s. 12f.
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kvinnor, framställs kvinnlig idrott, och ‘kvinnligt ledarskap’, ofta på samma
sätt som drömmarna om den utopiska demokratin:

På arbetsplatser där flertalet är kvinnor, kan man se att sättet att leda och organisera
skiljer sig från den manligt uppbyggda strukturen. Den kvinna som blir utsedd till
ledare i en grupp av kvinnor, är oftast den person som alla har bäst kontakt med.
Hennes ledaregenskaper och kompetens bygger mycket på kommunikation, samarbete
och samordning. När ett beslut ska fattas i den här kulturen, sker ofta en lång
diskussion där alla ger sina synpunkter och infallsvinklar på frågan. Ofta uppstår
sidospår i diskussionen, som ställer saken i nytt ljus. Om någon inte samtycker, backar
vanligtvis processen tills alla är överens om att man kan gå vidare.348

‘Kvinnligt ledarskap’ karakteriseras av sådana egenskaper som också sägs
representera den kvinnliga könsidentiteten: omsorg, empati, kommunikation.
Den outtalade referenspunkten är det ‘manliga ledarskapets’ brister vad gäller
kommunikation, samarbete och samordning. I den manliga världen fattas
uppenbarligen beslut av självsvåldiga chefer och om någon inte samtycker, blir
denna person ‘överkörd’. Citatet ovan fungerar bra som en illustration av en
ny syn på ledarskap, där traditionellt kvinnliga egenskaper spelar en fram-
trädande roll. Vi beundrar idag ledare som ‘river pyramiderna’ och vi föraktar
den ‘manliga’, auktoritära och hierarkiska ledarstilen (även när det gäller
manliga chefer). Beskrivningen behöver förstås inte ses som en representation
av hur det verkligen ser ut ‘på arbetsplatser där flertalet är kvinnor’, utan som
en föreskrivning av vad som bör karakterisera en sådan arbetsplats. En
’normal’ kvinnlig chef beter sig, så att säga, inte ’manligt’. I den utsträckning en
kvinnlig chef inte beter sig på det föreskrivna sättet, uppfattas hon kanske inte
heller som en ’riktig’ kvinna. ‘Kommunikation’ konstrueras om, från att
tidigare ha omfattat ‘informationssamtal’, till att nu omfatta ‘relationssamtal’.
Det ’inre’, den känslomässiga och personliga relationen mellan människor, blir
viktigare än det ’yttre’, den instrumentella och opersonliga informationen.

Innan jag fortsätter på temat kommunikation är det på sin plats med en
kort sammanfattning av idealism och materialism i framställningen. I det
undersökta materialet förekommer knappast några hänvisningar till att om-
ständigheterna inom idrotten skulle kunna ligga till grund för idrottsflickors
och –kvinnors självuppfattning (identitet). Även om flickor och kvinnor ibland
sägs idrotta i en manligt präglad idrott, uppfattas inte ’kvinnors problem’ (som
t.ex. ’pubertetsproblem’) som en konsekvens av själva idrottsdeltagandet, eller
villkoren för detta. Även när det gäller språk, kommunikation och ledarskap
dominerar idealistiska resonemang.

Språk, kommunikation och ledarskap
Under senare decennier har ett allt större intresse för manligt och kvinnligt
språk växt fram. Författare som John Gray och Deborah Tannen har rönt ett
stort intresse.349 Genom att belysa och betona könsskillnader, har denna typ av

                                                            
348 Mogren & Trosell 1997, s. 58.
349 Se Tannen 1990, Du begriper ju ingenting. Samtal mellan män och kvinnor (Stockholm:
Wahlström & Widstrand); Gray 1992, Män är från mars. Kvinnor från Venus (Brombergs).
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litteratur också aktualiserat behovet av att lägga till rätta ledarskapets språk för
att ’passa’ flickor. Ibland ombeds vi, ödmjukt, att tolerera skillnader i hur
språket används mellan könen.

Ja, kvinnor och män kommunicerar på olika sätt, menar Lena Wennberg, som har lång
erfarenhet av chefskap på allehanda toppositioner. Hon har hämtat inspiration från
den amerikanska lingvisten Deborah Tannens tankar om att kvinnor föredrar privata
och samhörighetsskapande relationssamtal, medan män, å sin sida, föredrar
informationssamtal som är offentliga och statusladdade.

För kvinnor är samtalet ett sätt att umgås, att skapa och utveckla relationer, menar
både Tannen och Wennberg. För män erbjuder samtalet en möjlighet att erövra en
position. Därför känner sig många män störda av att tvingas fråga andra om hjälp, 
t ex. För dem är det detsamma som att erkänna sitt underläge. Kvinnor å andra sidan,
ser det som fullständigt självklart att fråga andra om råd. […]

”Vill man öka kommunikationen mellan kvinnor och män måste man predika
tolerans och respekt för särarten”, menar Lena Wennberg. ”Att se skillnaderna mellan
könen är inte konstigare än att erkänna att vissa talar tyska och andra franska.[…]”350

Dessa bilder av ’kvinnligt’ (relationssamtal) och ’manligt’ (informationssamtal)
språk uppfattas som konkreta och reella representationer av hur kvinnor och
män verkligen talar. Behandlar vi dem istället som förhandsinställningar till
manligt och kvinnligt tal, utgör de ett raster genom vilket vi ser på och tolkar
kvinnors och mäns tal och beteende. Talar kvinnor med varandra så uppfattas
det därigenom som ett relationssamtal eftersom kvinnor per definition
samtalar för ’att skapa och utveckla relationer’. Talar män varandra, handlar
det definitionsmässigt på motsvarande sätt om ett informationssamtal. På
detta sätt bringas kvinnor och män också att se på de samtal som de själva är
involverade i som antingen relationssamtal eller informationssamtal och att
detta är de sätt att samtala som är normala för kvinnor respektive män. Med
denna utgångspunkt kan idrottsledaren

hjälpa tonårsflickan i hennes sökande efter en identitet genom att vara en god lyssnare
och visa förståelse för hennes problem. Idrottsflickan behöver allt stöd hon kan få
under tonåren för att lyckas förena sitt idrottande och sina prestationer med sin
utveckling till kvinna. Det är viktigt för tonårsflickan att bli behandlad både som
kvinna och idrottsutövare.351

Könsidentiteten iscensätts som en sluten och sammanhållen enhet. ’Idrotts-
utövare’ och ’kvinna’ ställs, åtminstone initialt, som varandra uteslutande
storheter som måste integreras. En sådan integration uppfattas som en
problematisk handling som föranleder ledarens ‘förståelse’ för flickans
problem. Problemen konstrueras alltjämt som i flickan existerande problem.
Något som tränaren bör grunda sin förståelse för flickans beteende i. En
enhetlig och autonom identitet måste innehålla både kvinnlighet och den typ
av målrationalitet som omhuldas inom tävlingsidrotten. Det verkar nästan som
om tränaren är utsedd att försvara eller beskydda idrottsflickan eller idrotts-
kvinnan från den tuffa atmosfär i tävlingsidrotten som egentligen inte passar
                                                            
350 Ledarskap på kvinnors vis 1993, s. 19
351 Mogren & Trosell 1993, Att spränga gränser. Små idrottsflickor blir stora (Farsta: SISU), s. 46.
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henne, eller åtminstone se till att hon utvecklar ’normala’ (feminina) preferens-
ramar och ett ‘normalt’ (feminint) beteendemönster, trots hennes deltagande i
tävlingsidrott. Tränaren bör ta fasta på vissa specifika drag i kvinnligheten i
samband med utformningen av ledarskapet:

- Kvinnor är mer lyhörda för hur saker sägs, […] eftersom de ofta är mer känsliga för
nyanser än männen är, är det enormt viktigt hur saker sägs.
- Kvinnor söker ofta orsaken till problemen hos sig själva och lägger på sig för stor
skuldbörda. Därför är det otroligt viktigt att man som tränare är ärlig. Ett förfluget
ord eller en negativ betoning ökar den här känslan.

Hon [en idrottspsykolog] menar att det här hänger samman med kvinnors förmåga
till känslomässigt engagemang och bildmässigt tänkande.352

Exemplet utgör en god illustration över hur bilden av kvinnors problematiska
förhållande till sig själva normaliseras. Kvinnor är nämligen ’mer lyhörda för
hur saker sägs’. Och eftersom kvinnor är mer känsliga för nyanser än männen
är, är det, enligt texten, ’enormt viktigt hur saker sägs’. Denna ’känslighet’
tolkas gärna som en inre egenskap hos kvinnor, vilken bör ligga till grund för
hur tränare (och andra) bör samtala med idrottskvinnor. Därigenom blir
’lösningen’ en aktiv del i problemet. Den kvinnliga könsidentiteten konstrueras
som bräcklig och beroende och i anslutning till detta blir den komplexa och
problematiska ’kvinnligheten’ subjekt i relationen mellan aktiv och tränare.
Problematiken skulle nästan kunna beskrivas som ett Moment 22: ’kvinnor är
mer lyhörda för hur saker sägs’, därför är det ’enormt viktigt hur saker sägs’
och i och med detta förstärks bilden av de lyhörda och för nyanser känsliga
kvinnorna. I förlängningen av detta resonemang kan man emellertid fråga sig
vad det är för problem som innebär att flickorna lägger stor skuldbörda på sig
själv. Detta verkar nu inte vara så intressant. Strukturella resonemang är inte så
vanliga inom idrotten. Istället görs problematiken om till en individuell/
psykologisk fråga, där receptet heter ’mental träning’.

Prestationsrädsla och tävlingsångest kan tränas bort. De flesta idrottsutövare råkar
någon gång ut för det. Genom samtal som medvetandegör och förklarar det egna
beteendet kan stressen minskas. För att hjälpa en aktiv att skapa mental balans måste
man utgå från den aktivas egna psykiska behov och utifrån dem ge så mycket stöd
som möjligt.353

Prestationsrädsla och tävlingsångest kan ’tränas bort’. Men prestationsrädsla
och tävlingsångest förutsätter dels att personen ifråga förväntas prestera och
delta i tävlingar. Därtill förutsätts att detta med tävling och prestationer är
specifikt problematiskt för just flickor. På så vis installeras problemet i flickorna
och det psykologiska förhållningssättet förstärker denna subjektifiering till en
person fylld av prestationsrädsla och tävlingsångest. Man måste därvid, sägs
det, ’utgå från den aktivas egna psykiska behov’, vilka plötsligt uppfattas som
personliga och ’inre’ behov, och utifrån dem ge så mycket ’stöd’ som möjligt.
Denna prestationspsykologiska diskurs iscensätter ett tekniskt-instrumentellt
                                                            
352 Att vara kvinna & idrottsman 1993, s. 20f.
353 Mogren & Trosell 1993, s. 60.



201

förhållningssätt till sig själv. Med det resonemanget framstår det som om
tävlingsrädslan och prestationsångesten är något som ligger i individens
konstitution eller ‘natur’, hos flickor uppenbarligen i det närmaste oåtkomlig i
de mörkaste kamrarna av den kvinnliga könsidentiteten.

Sammanfattning

Den kunskapsproduktion som under 1990-talet har iscensatts inom idrotts-
rörelsen har utgivit sig för att sträva efter ett paradigmskifte. Ett paradigm-
skifte som för det första har syftat till att ’synliggöra’ kvinnor inom idrotten,
för det andra till att förändra bilden av det problematiska förhållandet mellan
flickor/kvinnor och idrott.

Detta paradigmskifte handlar inte så mycket om att förändra vår syn på
kön, kropp och sexualitet, vilket var fallet under 1970-talet, utan om en
förändrad syn på idrotten. Det är idrotten som ska förändras och inte kvinnan.
Kunskapsframställningen har sin bakgrund i de likhetsresonemang som
föregick den. Diskursivt konstitueras den i en särartsdiskurs, där det som
tidigare betraktades som anomalier i samband med idrott, nu lyfts fram som
sant kvinnliga egenskaper, värda att bejakas inom idrottsrörelsen och en
förutsättning för att kvinnor ska kunna idrott ’på sina villkor’.

Den tidigare problematiska kvinnliga kroppen, liksom det problematiska
förhållande till sig själv, till idrott och till tränare, ska nu utgöra utgångspunkten
för idrottandet. Den kvinnlighet som konstrueras i texterna normaliserar
flickors och kvinnors problematiska förhållningssätt till idrotten. Det
problematiska ses inte som konsekvenser av idrottsdeltagandet, utan som
genuint kvinnliga egenskaper. Tävlingsidrott konstrueras med andra ord
alltjämt som en i grunden manlig aktivitet, något som ständigt måste tillrätta-
läggas för att tillgodose ’kvinnors behov’.

En strävan i arbetet med att sprida kunskap om kvinnors villkor inom
idrotten, har varit att försöka gestalta den ’kvinnliga identiteten’ och hur denna
formas. Framställningen pendlar här, vilket är karakteristiskt för liberala
styrningsmentaliteter, mellan strukturalistiska och naturalistiska diskurser. Å
ena sidan är identiteten något som tar form under barnets uppväxt, genom
barnets engagemang i språket och det sociala sammanhanget, och något som
sägs nå sin kulmen i puberteten. Å andra sidan är identiteten redan föreskriven
i det kön som individen både har och är – biologiskt betingad och därmed
underställd krafter som kulturen inte ruckar på. Till yttermera visso framställs
den kvinnliga könsidentiteten som mer passiv till karaktären. Man blir kvinna,
mognar till kvinna, vare sig man vill det eller ej. Den manliga könsidentiteten
framställs som en aktiv kraft – man gör sig till man – den kraft som har sagts
ligga till grund för kulturskapandet.

De kvinnliga egenskaper som tidigare uppfattades som hemmahörande i
den privata sfären, empati, omtänksamhet, lyhördhet mm, iscensätts nu som
delar i ett verkligt demokratiskt ledarskap, medan de manliga egenskaper som
uppträtt som legitima inslag i det offentliga ledarskapet, auktoritet, prestations-
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inriktning och självständighet, möjligen är gångbara i den ’manliga’ idrotten,
men utgör på det stora hela ett föråldrat sätt att se på ledarskap.

I de analyserade kunskapstexterna, konstrueras kvinnor och män, flickor
och pojkar, i huvudsak som ’motsatta’ eller ’komplementära’ i förhållande till
varandra, och till yttermera visso också i det närmaste som gåtor för varandra.
En man (t.ex. en manlig tränare) kan därför aldrig riktigt förstå en kvinna
(åtminstone inte på ett kroppsligt, intuitivt och spontant plan) och de har
därtill svårt att kommunicera med varandra. Denna förskjutning från ’yttre’ (i
den fysiska och sociala världen existerande typer av åtskillnad) till ’inre’ (i den
mentala och kroppsligt-erfarenhetsmässiga världen existerande typer av
åtskillnad) egenskaper utgör, som jag ser det, en övergripande förskjutning i
konstruktionen av kön under de senaste decennierna. Det kan ses som en
normalisering till manlighet och kvinnlighet. Det är m a o normalt att uppfatta
flickorna som socialt orienterade och kanske något osäkra på sig själv och sin
förmåga, medan normala pojkar är prestationsorienterade och något för säkra
på sig själv och sin förmåga.

Det ledarskap som karakteriseras som ’manligt’ respektive ’kvinnligt’ och
som bl.a. konstitueras av en generellt könsdifferentierad syn på språkbruk och
kommunikation, refererar knappast till två solida och homogena kön. Det
konstrueras snarare i förhållande till en specifik bild av ’riktiga’ flickor/kvinnor
och pojkar/män. I talet om att kvinnors och mäns samtal skulle karakteriseras
av två skilda rationaliteter, ’relationssamtal’ respektive ’informationssamtal’,
grundas det ledarskap som karakteriseras som ’manligt’ respektive ’kvinnligt
ledarskap’. Det första ett ledarskap som skulle karakteriseras av informations-
utbyte, hierarkisering och individualism, det andra ett mer relationsinriktat,
empatiskt och samarbetsinriktat ledarskap. Det ’kvinnliga ledarskap’ som
texterna iscensätter, utgör en del i skapandet av en politiskt legitim kvinnlig
subjektivitet.

De framställningar som framträder i kunskapsmassan bör ses som
uttryck för dominerande makt- och kunskapskonfigurationer snarare än som
objektiva representationer av en verklig identitet/könsidentitet. På samma sätt
måste mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper ses som effekterna av
denna makt- och kunskapsrelation.



KAPITEL 8.
KÖN I IDROTTSFYSIOLOGISK FORSKNING

[Gaston] Bachelard concludes with this
statement: ”Contemporary science is based on
the search for true facts and the synthesis of
truthful laws.” By truthful Bachelard does not
mean that scientific laws simply tell a truth
permanently inscribed in objects of intellect.
Truth is simply what science speaks.

Georges Canguilhem
Ideology and Rationality in the History of the
Life Sciences, 1988

Inledning

Från den ’populariserade’ kunskapsbildning som analyserades i det föregående
kapitlet, förflyttas sökljuset nu mot vetenskaplig kunskapsbildning. I strikt
bemärkelse existerar ingen idrottsforskning eftersom idrott inte är en
akademisk disciplin.354 Analysen kommer istället att utgå från det som brukar
kallas ’idrottsrelaterad forskning’. Denna benämning är oprecis och svår-
definierad. I det här kapitlet, som rör sig kring fysiologisk forskning, definieras
idrottsrelaterad forskning operationellt i en ganska snäv bemärkelse som de
studier som genomförts vid fysiologiska institutionen vid GCI (Kungliga
Gymnastiska Centralinstitutet) i Stockholm och dess efterföljare vid GIH
(Gymnastik- och idrottshögskolan) och IH (Idrottshögskolan). Jag ska dock
börja med att teckna en bakgrundsbild till den fysiologiska forskning som tog
form i ’gamla’ GCI: s lokaler i centrala Stockholm (vid nuvarande Sergels
Torg) 1941. Motivet till detta är att teckna den moderna idrottsfysiologins
förhistoria.

Den moderna idrottsfysiologins förhistoria

Fysisk fostran, vetenskaplighet och biopolitik
Om vi förflyttar oss drygt ett sekel bakåt i tiden, och sammanför tankarna om
vetenskaplighet med tankarna om fysisk fostran, hamnar vi mitt i det
linggymnastiska projektet. Linggymnastiken utgjorde ett försök att utveckla en
metod för fysisk fostran av de bredare folklagren som byggde på vetenskapliga
(läs: fysiologiska) principer och forskningsresultat.355 Betraktar man
linggymnastiken utifrån det foucaultska begreppet ’biopolitik’, uppstår en
                                                            
354 Även om krafter i nutiden verkar för skapandet av en sådan disciplin.
355 Jfr. Lindroth 1974, s. 29.
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möjlighet att granska relationen mellan gymnastik, vetenskap och hälsa.
Begreppet biopolitik har att göra med en viss typ av styrning som uppstod i
17- och 1800-talets europeiska samhällen. Om styrningsformerna i det feodala
Europa rörde sig kring temat ’leva eller låta dö’, kom styrning i de moderna
europeiska nationalstaterna att kretsa kring en strävan efter att öka med-
borgarnas livskvalitet och produktivitet. Tekniker för att garantera och
intensifiera livet (istället för att ta det) iscensattes. Biopolitik är synonymt med
styrningsformer som bygger på ökad kunskap om, och i viss mån förutsäg-
barheten av, sådant som medborgarnas hälsostatus, demografi, nativitet och
familjefrågor mm. Eller, för att citera Foucault, “the endeavour, begun in the
eighteenth century, to rationalize the problems presented to governmental
practice by the phenomena characteristic of a group of living human beings
constituted as a population (en ‘befolkning’ och inte bara ett ‘folk’; min anm.):
health, sanitation, birthrate, longevity, race …”.356 Det blev nödvändigt, i
samband med utvecklingen av liberala och demokratiska samhällen att, runt
befolkningen, organisera en apparat som inte bara garanterade dess under-
kastelse, utan också den ständiga ökningen av dess användbarhet och
nyttighet.357 Det är mot denna bakgrund som den moderna fysiologin
utvecklades som akademisk disciplin, inte bara för att garantera en optimal
effekt, dvs. befolkningens och enskilda individers insatser och prestationer,
utan, vilket är desto viktigare, för att ge understöd till moderna styrnings-
modaliteter, vilka inte är riktade mot befolkningen, utan snarare existerar i
individens och befolkningens (samhällets) namn, och som bygger på förnuftsmässig
och sann kunskap om den fysiologiska mänskliga naturen.

Under 1900-talets första decennier kom linggymnastikens såväl
vetenskapliga som politiska legitimitet successivt alltmer att ifrågasättas.
Kritiken kom framför allt från ledande fysiologer i Danmark. Välkända
vetenskapsmän som August Krogh och Johannes Lindhard menade att den
svenska gymnastiken inte alls kunde hävda att den var uppbyggd efter
vetenskapliga rön och principer. 1941 blev en av Lindhards elever, Erik
Hohwü Christensen, anställd vid GCI i Stockholm. Där grundade han den
fysiologiska institution som, under lång tid i efterkrigstidens Sverige, skulle få
starkt inflytande över gymnastikundervisningen i de svenska skolorna.358

Resultatet blev att linggymnastiken slutgiltigt kom att mönstras ut även ur
skolan, för att ersättas av idrott (även om den typ av idrott som introducerades
i skolan på olika sätt blev modifierad i förhållande till idrottsrörelsens idrott).
Några år senare skrev Christensen en artikel om kvinnor och idrott där hans
syn på linggymnastiken kommer till uttryck:

                                                            
356 Foucault, 1997b, The birth of biopolitics, i Michel Foucault. Ethics, Subjectivity and Truth, ed.
P. Rabinow (New York: The New Press), p. 73.
357 Jfr. Foucault, 1980c, The Politics of Health in the Eighteenth Century, i Gordon (red), s.
172.
358 Idrottspedagogen Claes Annerstedt har identifierat ett antal faser i skolans ämne för fysisk
bildning, där perioden 1950-1970 betecknas som den ’fysiologiska fasen’. Se Annerstedt
1991, Idrottslärarna och idrottsämnet. Utveckling, mål, kompetens. Ett didaktiskt perspektiv (diss.,
Göteborgs universitet).
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Den moderna kvinnliga gymnastiken har i många avseenden haft en mera nyanserad
och rikare utveckling än den manliga. Detta hänger otvivelaktigt samman med att
mansgymnastiken har varit mera traditionsbunden och haft svårare att frigöra sig från
de mer eller mindre ogrundade kraven på gymnastikens vetenskapligt rationella grund.
Kvinnorna har på denna punkt varit mer klarsynta än männen och sökt utforma en
gymnastik, som, emedan den utgår från ett för kvinnor naturligt och glädjeskapande
rörelsesätt, ofta har varit mera rationell än den manliga gymnastiken.359

Denna utveckling har inte bara att göra med att linggymnastiken, med
vetenskapliga mått, befanns vara mindre vetenskaplig än vad man hade tänkt
sig. Det handlade å ena sidan om förändringar i den akademiska disciplinen
fysiologi, å den andra om att linggymnastiken omhuldade värden som
knappast var kompatibla med framväxten av en modern och demokratisk stat.
Lite förenklat kan man säga att Krogh, Lindhard och Christensen stod för en
mer modern vetenskap, baserad på kliniska laborativa experiment och ett mer
kliniskt språk, där ’lingvänliga’ fysiologer som Holmgren stod för en äldre
vetenskap och ett moraliskt språk. Linggymnastiken förknippades med lydnad
inför auktoriteter, rutiniserade rörelser och en fientlighet mot tävling och
specialisering, medan idrotten uppfattades som mycket friare. Därtill var
idrottsrörelsen organiserad som en frivillig folkrörelse. Den ’nya’ fysiologin var
mer kompatibel med idrotten, vilken betonade ’idrott åt alla’ och individens
fysiska utveckling, än med gymnastiken, som betonade kollektiv lydnad och
disciplin. Men vilken var synen på kvinnligt deltagande bland fysiologer?

Idrottskvinnan och experten, fysiologen
Gymnastiken sågs, i synnerhet sedan tidigt 1900-tal och utvecklingen av
’kvinnogymnastiken’, som en speciellt lämplig fysisk aktivitet för kvinnor. Jag
har tidigare diskuterat hur kvinnor som Elli Björkstén, utifrån en särartstanke,
formade en speciell form av gymnastik som var särskilt ’anpassad’ för kvinnor.
Ovan kunde vi notera hur Erik Hohwü Christensen några decennier senare
kom att uppfatta just den gymnastikformen som synnerligen lämplig och
faktiskt mer förnuftig än mansgymnastiken. Eva Ekstam skrev i boken Idrott är
att vi måste lyssna på experten, fysiologen, för att få reda på vilka idrotter och
idrottsgrenar som är lämpliga för kvinnor. Vad sade då ’experten’ ifråga om
kvinnligt idrottsdeltagande?

Tio år efter sin ankomst till Stockholm skrev Christensen den tidigare
nämnda artikeln ’Idrottens inverkan på kvinnokroppen’ i Boken om kvinnan.
Denna artikel ska ges ganska mycket uppmärksamhet eftersom den speglar
några centrala synpunkter på kvinnligt idrottsdeltagande vid seklets mitt. Den
första meningen i artikeln är ett citat som Christensen hämtar från sin lärare,
Johannes Lindhard:
                                                            
359 Christensen, 1951, Idrottens inverkan på kvinnokroppen, i Dahlberg & Gammeltoft (red),
Boken om kvinnan (Stockholm: Örnkrona), p. 329. Här kan vi notera kunskapens, liksom
frihetens, amorfa karaktär. ’Egentligen’ är det kvinnogymnastiken som är den förnuftiga och
’vetenskapliga’, medan den manliga gymnastiken är irrationell eller ideologisk (i motsats till
’sant förnuftig’) till karaktären. Tankvärt är också att Christensens argument här faktiskt
liknar flera av de resonemang som åtskilliga decennier senare framträder när det gäller
ledarskap och ledarstilar (se kap. 4).
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”Den som arbetar för att göra kvinnan på bästa sätt skickad till mor, arbetar för att
höja och utveckla mänskligheten; den som arbetar i motsatt riktning, arbetar på
släktets undergång.”360

Det huvudsakliga skälet för kvinnor att bedriva fysisk aktivitet var att de skulle
bli bättre lämpade som mödrar. Inte som bättre uppfostrare eller något sådant
utan mer som ’biologisk råvara’. Fysiskt vältränade mödrar skulle förbättra
rasen tänkte man sig. Detsamma skulle naturligtvis kunna sägas om den
manliga kroppen, men inget har uttryckligen skrivits om ’idrottens inverkan på
manskroppen’. När ’kön’ har förts på tal, har man talat om ett kön, nämligen
det kvinnliga. Kön har på så vis blivit förknippat med natur, kollektivitet och
kroppslighet och ytterst med moderlighet och mödrande. Nästan allt som
kvinnor företog sig, bedömdes och värderades i förhållande till huruvida det
var bra eller dåligt för deras biologiska kvaliteter som mödrar.361 Följande citat
summerar problematiken:

Ur rent estetisk synpunkt är den maskuliniserade kvinnotypen, som är ett
ofrånkomligt resultat av hård träning, mindre tilltalande för det stora flertalet
människor. Att de kvinnliga rekordinnehavarna i internationell klass i många
sportgrenar ofta visa utpräglade maskulint könlösa drag, behöver dock inte betyda, att
det är idrotten, som är orsaken till denna abnormitet; snarare är abnormiteten det
primära. På grund av en onormal funktion av könskörtlarna, utvecklar sig inte dessa
individer till fullödiga kvinnor i könsavseende. De får eventuellt tydliga manliga drag
eller utgör ett mellanting mellan barn och kvinna. […] För kvinnoidrotten är det en
fara, om rekorden blir huvudsaken, så att endast den utpräglat maskulina kvinnotypen
kan göra sig gällande.362

Resonemanget är karakteristiskt. Å ena sidan är den ’maskuliniserade kvinno-
typen’ ett ofrånkomligt resultat av hård träning, å den andra är den orsakad av
en ’primär abnormitet’, som gör den lämpad för tävlingsidrott (vilken ju
uppfattas som specifikt maskulin). Diskussionen om det genetiska arvet i
förhållande till miljöpåverkan känns igen. På det här sättet kom elitidrottande
kvinnor att patologiseras. Det är här viktigt att påpeka att Christensen och
andra inte ska ses som ’ideologiska’. Utsagorna om kvinnligt tävlingsidrottande
byggde på de vetenskapliga rön man hade till hands (även om eftervärlden på
olika sätt kan se denna hållning som klandervärd). Det är vidare intressant att
notera hur ’maskulina’ och ’manliga’ drag också är ’könlösa’ drag, dvs. mannen
är/har inget kön, bara kvinnan. ’Kön’ konstrueras nämligen som en kollektiv
kategori och ’mannen’ tillhör inget kollektiv, han är som individ sig själv nog.
Som kategori betraktad, var ’kvinnan’ underordnad ’mannen’. Detta förtydligas
också i det att ’kvinnan’ i vissa avseenden uppfattades som jämbördig med
’barnet’.

                                                            
360 Lindhard citerad i ibid., s. 315.
361 Se ibid., s. 331f.
362 Ibid., s. 321.
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Kvinnans skelett är spinkigare än mannens och utmärkes av en relativt lång kropp och
korta armar och ben. I detta hänseende liknar kvinnan mera barnet än mannen gör.363

Ofta utgör män och kvinnor numera varandras motsats enligt en horisontell axel,
men med utgångspunkt i Christensens framställning kan man också se kvinnor
som, jämte barn, underordnade män enligt en vertikal axel. Denna pendel-
rörelse mellan horisontell och vertikal könsordning återspeglas också i den ofta
förekommande ’oron’ för att könsskillnaderna ska suddas ut, samtidigt som de
uppfattas som eviga och av naturen givna. Denna komplexa problematik, å
ena sidan två ’naturligt’ åtskilda kön och å andra sidan rädslan för att de
’naturliga’ könsgränserna ska suddas ut av socialt konstituerade skeenden, kan
diskuteras utifrån den amerikanske historikern Thomas Laqueurs teser om
’enköns-modellen’ respektive ’tvåkönsmodellen’. Dessa beteckningar har att
göra med en klassisk fråga i ’könets historia’: Finns det två, enligt en
horisontell axel, kvalitativt åtskilda, kön, eller är könsskillnaderna bara
kvantitativa till sin natur, enligt en vertikal axel? Är gränsen mellan könen
tydlig och absolut, eller diffus och relativ? Å ena sidan menar Christensen att

de stora psykiska och kroppsliga skillnaderna mellan kvinna och man gör det
tvingande nödvändigt att avpassa kroppsövningarna efter kön och ålder.364

Här verkar skillnaderna kvinnor och män emellan vara av kvalitativ och
absolut karaktär, och till råga på allt ganska stora och avgörande i undervis-
ningssammanhang. Mot bakgrund av denna ’tvåkönsmodell’ måste t.ex.
skolans kroppsövningsämne organiseras på olika sätt för flickor och pojkar för
att vara ändamålsenligt upplagd. Men handlar det då bara om att ’avpassa’
idrottsundervisningen, eller finns det andra skäl?

Att vuxna kvinnor bör ha en kvinnlig ledare beror bland annat på att kvinnans
naturliga rörelsesätt är ett annat än mannens, hennes rörelser är mera avrundade och
mjukare och gymnastiken bör inte på något sätt bidra till att denna könsbetingade
skillnad utjämnas.365

Det verkar, faktiskt, som om det samtidigt finns en möjlighet att reducera, eller
kanske till och med sudda ut, könsskillnader, just de könsskillnader som är
’naturligt inrättade’ och därigenom beständiga till sin natur. Å ena sidan finns
det en moraliskt påbjuden åtskillnad (arbetsdelning) och en faktisk likhet, å
den andra en faktisk (’naturlig’) åtskillnad och en moraliskt påbjuden
gemenskap. I den första versionen verkar det som om kvinnor förlorar sitt
’kön’, och slutar som män, om de inte ’bevakar’ sin ’kvinnlighet’ (femininitet)
och handskas med försiktighet med ’manliga’ (maskulina) göromål som idrott.
Fysiologer och andra forskare har i moderna diskurser alltid att orientera sig i
det spänningsfält som konstitueras av de nyss nämnda ytterligheterna.

                                                            
363 Ibid., s. 316.
364 Ibid., s. 315.
365 Ibid., s. 316f.
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Inom ramen för enkönsmodellen handlade denna oro om att kvinnor
rent fysiskt skulle bli män om de ansträngde sig för mycket.366 Inom ramen för
tvåkönsmodellen är det inte längre rimligt att tänka sig ett spontant fysiskt
könsbyte (även om det är fullt tänkbart med hjälp av kirurgiska ingrepp). Oron
handlar istället om att kvinnor ska bli förmanligade (maskuliniseras) och män
förkvinnligade (femininiseras).367 I förhållande till detta betonades å ena sidan
faran med att kvinnor skulle anstränga sig för mycket, å den andra dels vikten
av att hålla könen åtskilda, dels kvinnors ’rätt’ att ledas av kvinnor:

En kvinnlig gymnastikledare har också i högre grad än en manlig sinne för vad
deltagarna kan prestera och undviker för starka påfrestningar under övningar av skilda
slag.368

Det är därför inget tvivel om att kvinnor är minst lika uthålliga som män, när
arbetstempot inte forceras över en viss gräns. Kvinnan behöver kanske i högre grad
än mannen känna att hon orkar med uppgiften, eljest tappar hon arbetslusten och
tröttnar snart.369

Inom ramen för tvåkönsmodellen handlar oron för en icke tillräcklig
könsåtskillnad om ’risken för’, att utveckla en ’avvikande’ sexualitet. Foucault
har pekat på hur den sociala organisationen i moderna samhällen i allra högsta
grad är förknippad med en uppfattning om ’naturlig’ eller ’normal’ hetero-
sexualitet. Den ihärdiga benägenheten att fysiskt skilja könen åt går hand i
hand med denna oro för homosexualitet. Homosexualitet brukar förklaras
antingen, för att använda Christensens begrepp, med ’en onormal funktion av
könskörtlarna’ (även om Christensen inte uttryckligen för sexualitet på tal),
dvs. arvet och den biologiska kroppen får utgöra den yttersta förklarings-
grunden, eller med en eller annan psykosocial ’störning’ i barndomen, dvs.
uppväxtmiljön får utgöra den yttersta förklaringsgrunden. I det att Christensen
skriver att ”tävlingsmomentet alltid [bör] spela en underordnad roll inom
kvinnoidrotten”,370 så handlar detta närmast om ett sätt att skapa och
återskapa bilden av ’normal’ heterosexualitet. Det finns alltså inte något
explicit förbud, utan en mycket mer sofistikerad form för styrning, där den
vetenskapliga kunskapen stipulerar vad som är lämpligt eller olämpligt,
passande eller opassande, för kvinnor och män. Det är ett sätt att skapa och
återskapa könen (två kön, varken fler eller färre) som antingen ’motsatta’ eller
’komplementära’ och ’naturligt’ heterosexuella.

Huvudtemat i 1951 års artikel av Christensen är just vilka idrotter och
idrottsgrenar som anses passa eller inte passa kvinnor. De passande grenarna
är, inte oväntat, gymnastik och andra ’estetiska’ och rytmiska grenar, simning,
skridskoåkning, ridning och en del bollsporter, huvudsakligen sådana där
                                                            
366 Jfr. Laqueur 1994, ss. 39-79. Under lång tid ansågs det fullt möjligt att kvinnor genitalt
transformerades till män i samband med fysiskt ansträngande arbete. Laqueur ger exempel på
sådana berättelser ur historien.
367 I enkönsmodellen är förändringen alltid enkelriktad, i tvåkönsmodellen dubbelriktad.
368 Christensen 1951, s. 317.
369 Ibid., s. 320.
370 Ibid., s. 332.
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löpdistanserna är relativt korta och där höga krav ställs på mobilitet (i stället
för styrka), t.ex. tennis och badminton. I friidrott är kortdistanslöpning, höjd-
och längdhopp samt slungboll betraktade som lämpliga grenar, medan
långdistanslöpning (över 800 [!] meter), stavhopp, tresteg, kula och slägga
betraktas som olämpliga grenar eftersom de anses som alltför ansträngande
och skaderisken alltför stor. Det senare gäller framförallt vid tävling, dvs.
speciellt prestationsbaserad och hierarkiserande fysisk aktivitet ses som
synnerligen skadlig för kvinnor. Andra opassande grenar för kvinnor är rodd
och bollspel ”som tillåter eller medför kraftiga sammanstötningar mellan
spelarna och där risken för kroppsskador alltså är stor”.371 Samma sak skulle
kunna sägas om manliga bollspel som medger kroppskontakt, men detta sker
inte varför man kan tala om en paternalistisk hållning i förhållande till kvinnor.
Män anses kunna ta vara på sig själv (autonomi), medan kvinnor måste
övervakas ’för sitt eget bästa’ (beroende). I ett avslutande exempel ska jag visa
hur jag uppfattar hur spänningsfältet mellan enkönskroppen och
tvåkönskroppen ’spökar’ i Christensens diskurs:

Simning är väl den sportgren som lämpar sig bäst för kvinnor. Toppresultaten ligger
praktiskt taget i höjd med dem männen presterar. […] Simhopp är också passande för
kvinnor. Även i denna gren kan de fullt ut mäta sig med männen.372

Plötsligt är det inte skillnaderna mellan könen, t.ex. att kvinnor skulle ha större
fallenhet för estetik, rytm och rörlighet, utan faktiskt likheterna, dvs. att de
kvinnliga toppresultaten är nästan lika bra som de manliga, som legitimerar det
kvinnliga deltagandet i tävlingsidrott. Denna ambivalens, om jag får uttrycka
det så, är inte specifik för Christensen, utan är ett grundläggande drag i de
flesta moderna resonemang om kön och om vad som är lämpligt eller inte
lämpligt att göra för kvinnor och män.

Det har nu blivit dags att titta lite närmare på de doktorsavhandlingar
som har publicerats vid den institution, och dess efterföljare, som Erik Hohwü
Christensen grundade 1941.

Doktorsavhandlingar i fysiologi

1950-talet och den pragmatiska idrottsfysiologin
1952 lade Christensens elev Per-Olof Åstrand fram sin doktorsavhandling
Experimental Studies of Physical Working Capacity in relation to Sex and Age.373 I
introduktionen till sin avhandling skriver han:

It is well known that physical working capacity is less for females than for males, and
for children as compared with adults. However, our present knowledge of the

                                                            
371 Ibid., s. 326.
372 Ibid., s. 326f.
373 Åstrand har vi tidigare stött på som en av författarna till Idrott är. Se kap. 2.
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physiological basis of these differences, and of the limiting factors in working capacity
is incomplete.374

Man kan säga att Åstrand tar avstamp från samma diskursiva utrymme som
Christensen. Huvudskälet för fysiologiska undersökningar om könsskillnader
var relaterat till

the utilization of womanpower by industry. Physiological research may contribute to
solve the problem of women’s working capacity and fitness for a certain job. […] In
the fields of sports, physiological bases are necessary for the planning of rational
training and practice, and for a sound choice of events with regard to the participant’s
sex and age.375

Motivet för studierna var med andra ord nyttobetonat (’the utilization of
womanpower by industry’), alternativt att ’samhällsnyttan’ utgör ett krav för
genomförandet av vetenskapliga studier. Ansatsen var komparativ (kvinnor och
män jämfördes uttryckligen). I Åstrands studie, liksom i studier av Wilhelm
von Döbeln (1956) och Irma Åstrand (1960), var undersökningspersonerna i
de flesta fall hälften kvinnor och hälften män. Jämförelser mellan könen
utgjorde ett sätt att göra testresultaten meningsfulla och begripliga i ett socialt
sammanhang.376 Nyttobetoningen var speciellt framträdande i Irma Åstrands
arbeten. Hon hävdade t.ex. att det är av största vikt att man testar de arbets-
sökandes arbetskapacitet när man väljer ut individer för specifika arbeten.377 I
en annan passage pekade hon på relativiteten i begreppet ’normal’ (något som
verkar märkligt modernt i förhållande till idrottsfysiologiska studier av
betydligt senare datum).

it should be emphasized that a person’s capacity should always be related to his
profession, occupation, etc. A person with a low aerobic work capacity in relation to
the average may be ”normal” in relation to the demands of his job. […] Sometimes it
is more essential to follow the physical status of a person or a patient for a longer
period or to classify an individual for a well defined physical demand instead of
classifying him in relation to the average.378

En sådan problematisering av normalitetsbegreppet synes, såvitt jag har
kunnat se, ovanligt i förhållande till nutidens fysiologiska framställningsformer.

                                                            
374 Åstrand 1952, Experimental Studies of Physical Working Capacity in relation to Sex and Age (diss.
Copenhagen: Ejnar Munksgaard), s. 9
375 Ibid.
376 Att kvinnor och män överhuvud taget gick att jämföra med varandra, var för övrigt inte
helt självklart. ”Ska vi aldrig kunna få våra kjolklädda förläggare eller sociologer i klänning att
förstå att en kvinna varken är jämlik med eller underlägsen en man, att hon är en varelse för
sig, ett annat väsen som naturen har skänkt andra funktioner än mannen, som hon inte har
någon rätt att tävla med i det offentliga livet? En kvinna existerar endast genom sina
äggstockar.” Victor José 1895 citerad i Laqueur 1994, s. 173.
377 Åstrand 1960, Aerobic Work Capacity in Men and Women with special reference to Age (diss.
Stockholm: Acta Physiologica Scandinavica. Vol. 49 Supplementum 169).
378 Ibid., s. 84
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Liksom fallet var hos Christensen, framträder också hos P. O. Åstrand
ett paradoxalt förhållande mellan enkönsmodellen och tvåkönsmodellen. Hos
Åstrand är paradoxen förvisso inte så mycket formulerad i den löpande texten,
som i de tabeller och diagram som skär igenom framställningen. För det första
vill jag peka på det faktum att värdena för både kvinnliga och manliga
undersökningspersoner framträder i samma figurer (diagram) och tabeller,
men där olika tecken markerade de olika könen, vilket garanterar en möjlighet
till jämförelser mellan kvinnor och män. För det andra finns det två typer av
figurer, eller diagram. I en typ, a, är varje enskilt testvärde symboliserat med en
prick: manliga undersökningspersoner med fyllda prickar, kvinnliga med
ofyllda (fig. 1).379 I annan typ, b, illustreras testvärdena som linjer, heldragna
för män, streckade för kvinnor (fig. 2).380 I de fall då tabeller används (fig. 4),
uppträder kvinnor och män alltid som kvalitativt skilda kategorier (variabler).
Detsamma gäller i b-typens figurer – utom i fig. 3. I a-typen, och i diagrammet
i fig. 3, framträder kvinnor och män som kvantitativt skilda kategorier
(variabler), där män konsekvent har ’bättre’ testvärden än kvinnor. I den ena
typen av figurer konstrueras könen som två kvalitativt jämförbara kategorier, i
den andra som två kvantitativt jämförbara kategorier, där män alltid framstår
som ’bättre’ än kvinnor.

                                                            
379 Kvinnliga testvärden förefaller därigenom något mer otydliga än de tydliga manliga.
380 D:o.
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Fig. 1. (Fig. 46 & 47 i Åstrand, 1952, s. 105)
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Fig. 2. (Fig. 32 i Åstrand, 1952, s. 66)

Fig. 3. (Fig. 58 i Åstrand, 1952, s. 134)

* I sina egna kommentarer till den här figuren skriver Åstrand: “it appears that the oxygen
consumption increases linearly with increased intensity, and that the males and females,
broadly speaking, fit the same curve” (Åstrand, 1952, s. 134).
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Fig. 4. (Tabell 15 i Åstrand, 1952, s. 104)
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Det konventionella sättet inom vetenskapen att handskas med denna typ av
dikotomier, är att försöka avgöra, logiskt eller empiriskt, vad som ’egentligen’
är den mest sanna sidan av problemet (hypotesprövning). Foucault pekar
emellertid i en annan riktning. Dikotomier bör inte behandlas som två, från
varandra skilda och autonoma, sidor av verkligheten, där den ena eller den
andra sidan är att betrakta som mest sanningsenlig, utan som en polaritet där
ytterligheterna konstituerar ramarna för ett fält av subjektiva erfarenheter.
Enkelt uttryckt skulle vi inte få syn på fenomenet ifråga, och inte kunna
handskas med det, om det inte vecklades ut i förhållande till (minst) två poler.
I fallet ’kön’, utgör enkönsmodellen och tvåkönsmodellen en sådan polaritet.
Foucaults råd är att försöka avgöra vilka styrningsrelaterade krafter som knyter
an till det ena eller det andra synsättet.

Uppfattar man ’kön’ som en vetenskaplig invention, konstruerad genom
specifika koncept, teori- och metodapparater, en ’man-made’ uppfinning, så
ska vi titta lite närmare på hur denna skapelseprocess går till. Tar man
statistiken som utgångspunkt, så kan man se i fig. 1 att det inte existerar någon
tydlig gräns mellan testresultaten för kvinnor och män (och det gör det sällan i
någon typ av vetenskapliga undersökningar). Det är först på statistisk medel-
värdesnivå som man kan dra gränser. De två statistiska kategorierna är inte
abstraherade från det statistiska materialet självt. Man måste låna ögon från en
annan värld för att se könsskillnader i statistiska material, dvs. man måste veta
redan på förhand var man ska leta för att hitta skillnader i det statistiska
materialet. Det krävs, så att säga, ’könsmärkta kroppar’ för att se något kön.
Utifrån denna ’statistiskt signifikanta’ nivå kan vi fortsätta till en annan
praktisk-metodisk nivå.

När Irma Åstrand utarbetar ett ‘nomogram for calculation of aerobic
work capacity from submaximal pulse rate and O2 uptake values’,381

differentierar hon skalorna i en ’kvinnlig’ och en ’manlig’ skala.

[S]ince there is a difference in oxygen uptake at a certain work load between females
and males, separate scales for the two sexes were set up.382

De differentierade skalstegen konstrueras emellertid på basis av de statistiskt
konstruerade kategorierna, vilka då också, rent praktiskt, får motsvara varje enskild
’verklig’ kvinna. Därigenom förstärks åtskillnaden mellan ’kvinnor’ och ’män’.
Ett annat illustrerande exempel är då Irma Åstrand, vid användandet av
Harvard step test, nyttjar tre olika bänkhöjder: 40 cm för ’unga män’, 27 cm
för ’äldre män’ och 33 cm för ’kvinnor’.383 Iakttagelsen är densamma. Genom
dessa ’anpassningar’ konstrueras ’kön’ och ’ålder’ som a priorin, vilka sedan
forskningen utger sig för att ’upptäcka’ och ’undersöka’. Dessa exempel utgör,
som jag ser det, goda exempel på hur metodiska överväganden, vilka
genomförs utifrån en specifik förhandsinställning till ’verkligheten’, skapar
verklighet i vetenskapliga studier, som effekter av specifika sanningsregimer.

                                                            
381 Åstrand 1960, fig. 5, s. 51.
382 Ibid., p. 49.
383 Se ibid., s. 74.
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Innan jag avrundar 1950-talets idrottsfysiologiska studier, vill jag för ett
ögonblick återvända till den idrottsfysiologiska diskursens förhållningssätt till
kvinnlig idrott.

Medan Christensen förordade försiktighet när det gällde kvinnligt
deltagande i idrott, verkar det som om en annan diskurs utgör grunden för
resonemanget hos P. O. Åstrand, åtminstone när det gäller unga kvinnor.

It is of special interest that males and females attained approximately the same
maximal values [when VO2-tested; my note]. This clearly indicates that the female has
the same possibilities as the male to make use of her physical resources, and that she
can strain herself to the same state of exhaustion. In the writer’s experiments it was
often astonishing that 13-17 year old girls, as a rule, did maximal work ”without
complaint”, while boys of the same age more often wanted to give up. With adult
subjects, the women seemed to be more inclined to discontinue the work. The cause is
probably a psychological one. […] it is certain, that a woman can have as good a
physical condition as a well-trained man, i.e. the ”quality” of her respiratory and
circulatory systems are not inferior to those of men.384

I P. O. Åstrands diskurs är det inte så mycket fysiologiska aspekter som
begränsar kvinnligt deltagande i ansträngande idrotter och idrottsgrenar, som
psykologiska och sociala sådana. Det handlar inte längre om att kvinnor inte
borde delta i den ena eller den andra idrotten, utan istället om vilka idrotter
kvinnor skulle kunna tänkas vilja delta i, eller rättare sagt kan delta i. Enklare
uttryckt är det inte längre fysiologiska faktorer som står i vägen för kvinnligt
deltagande. Det är istället en fråga om vad kvinnor vill och hur pass
företagsamma de är.385 Åstrand konkluderar:

From a physiological point of view females can participate in the same sports as
males. Before puberty, girls have the same physical performances as boys in some
events; in others they are definitely inferior. This can very well depend on their
mentality which “prefers playing with dolls to smashing window-panes”, thus, the
difference can be explained as an effect of training.

As for women, it must be kept in mind that the results they can obtain must be of
a different size as compared with those of men. They have not the same capacity for
prolonged, strenuous muscular work, but this is no reason why, for instance, forms of
athletics requiring endurance should be harmful to them. They have not the same
emulation as the men, but if it is a pleasure for them, and if they have trained carefully,
they may very well also compete over longer distances. However, they must put up
with being rather critically regarded: an exhausted woman straining herself towards the
finishing tape is a sight more repugnant than a man in the same situation.386

Att kvinnor som idrottar får utstå kritik och kritiska blickar och att utmattade
kvinnor åses med fasa och oro, kan förstås utifrån en dominerande syn på
sexualitet och sexuellt attraktionsvärde. Detta innebär att kvinnors och mäns
utseende och beteende bedöms och värderas, av andra såväl som av en själv,
utifrån uppfattningar om vad som är begärligt hos ’det motsatta könet’. De
’nya’ resultaten, eller de nya tolkningarna av de resultat som växer fram inom
                                                            
384 Åstrand, 1952, p. 101f.
385 Jfr. citat från Ekstam 1957 i kap. 2.
386 Åstrand, 1952, p. 152.
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den moderna idrottsfysiologin under 1950-talet, dvs. att kvinnor kan – om de
vill – delta med framgång i relativt ansträngande idrotter, kan inte bara ses som
effekterna av mer eller bättre (mer valid och reliabel) kunskap. Man kan också
placera in den diskursen i det nätverk maktrelationer som växer fram i efter-
krigstidens Sverige. Den patriarkala styrningsmentaliteten formuleras om till en
socialliberal, vilken understryker allas lika värde och allas möjligheter, oavsett
sådant som kön, att delta i det som de finner värdefullt (vare sig det betraktas
som lämplig eller olämpligt – till en viss gräns). Vad händer då om vi flyttar
några decennier framåt i tiden?

1970-talet och den könsneutrala fysiologin
1950-talet utmärks knappast av utmaningar mot det traditionella tänkandet om
kön.387 Att kvinnor och män uppträder som undersökningspersoner i den
tidens fysiologiska studier handlar mer om att undersöka vilket arbete kvinnor
och män, som redan givna kategorier, klarar av att prestera. Den kvinnliga
närvaron i 1950-talets idrottsfysiologiska studier utgör i den bemärkelsen inte
ett försök att undersöka ’kvinnors villkor’ i idrott. Villkoren är redan givna.
Titlarna på 1950-talets doktorsavhandlingar påtalar hur som helst en tydlig
närvaro av intresset för kön och könsskillnader. Flyttar vi till 1970-talets
idrottsfysiologiska forskning vid den fysiologiska institutionen på GIH, som
GCI nu har bytt namn till, har detta intresse för kön och könsskillnader i
princip försvunnit helt. De doktorsavhandlingar som publiceras har mer
könsneutrala titlar, såsom Lactate and phosphagen concentrations in the working muscle
of man (Karlsson, 1971); Glycogen Storage and Depletion in Human Skeletal Muscle
Fibres (Piehl, 1974); Physiology of Swimming Man (Holmér, 1974); Muscle Strength,
Fibre Types and Enzyme Activities in Man (Thorstensson, 1976) (min emfas).
Även om det är svårt, ibland omöjligt, att avgöra huruvida undersöknings-
personerna är män eller kvinnor,388 utgörs urvalet i mycket liten utsträckning
av kvinnliga försökspersoner. Denna typ av ensidighet i urvalet verkar heller
inte behöva motiveras. Karin Piehl (1974) konkluderar i sin sammanfattning
att “Muscle biopsies were taken from 101 subjects of different ages and
degrees of training.”389 Att alla undersökningspersoner är män är inget som
nämns, även om intresset är riktat mot ’human skeletal muscle fibres’. Detta
betyder inte att könsskillnader ’försvinner’ fullständigt, åtminstone inte när det
gäller testpersoner. I två avhandlingar, Karl-Erik Olssons Total body water and
turn over rate of water. A methodological and clinical study (1970) och Jan Karlssons
Lactate and phosphagen concentrations in working muscle of man – with special reference to
oxygen deficit and the onset of work (1971), konstrueras människor som köns-
differentierade kategorier, vilket innebär att mätvärden presenteras köns-
                                                            
387 Snarare framträder, i andra världskrigets och beredskapslägets följd, ett försök till
upphöjning av hemmafrusysslan och en återgång till de traditionella relationerna mellan man
och kvinna.
388 Se t ex Karlsson 1971, Lactate and phosphagen concentrations in working muscle of man – with
special reference to oxygen deficit and the onset of work (diss., Stockholm: Uppsala Universitet, Acta
Physiologica Scandinavica Supplementum; 358).
389 Piehl 1974, Glycogen storage and depletion in human skeletal muscle fibres (diss., Stockholm:
Karolinska Institutet, Acta Physiologica Scandinavica Supplementum; 402), s. 22.
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differentierat, medan kanin, groda och hund konstrueras som könsneutral
kategori. Det förefaller nästan som om människors kön är av stor vikt, medan
könet på djur helt saknar betydelse.

Vid de få tillfällen då kvinnor nämns som undersökningspersoner,
framträder de antingen som en minoritet eller som en avvikande eller specifik
kategori – till skillnad från den normala, allmänna och ospecifika gruppen
människor/män. I en studie kallad Physical training, oxygen supply and muscle
metabolism in 11-13 year old boys, skriver Bengt O. Eriksson (1972):

At rest, the boys utilized approximately 30% of the available oxygen binding capacity
of the blood, in contrast to 80% during maximal exercise. A degree of utilization that
large has only been reported for women (Åstrand et al. 1964) whose Hb
concentrations are comparable to the studied boys.390

Det intressanta är inte bara att ’11-13-åriga pojkar’ och ’kvinnor’ uppfattas
som jämförbara kategorier i den här diskursen, utan också att Eriksson skriver
att resultat jämförbara med ’hans’ pojkar endast har rapporterats när det gäller
’kvinnor’ – som om kvinnor utgör en homogen och marginell undersöknings-
kategori.

Ett annat sällsynt exempel dyker upp i Ingvar Holmérs avhandling
Physiology of Swimming Man (1974). Enda tillfället då Holmér nämner kvinnor
som undersökningspersoner är när han diskuterar värden som uppmätts på
tävlingssimmare:

Elite swimmers, especially in distance events, are distinguished by high maximal
aerobic power. Maximal oxygen uptake for twelve male swimmers was found to be
5,05 l*min-1 (range 4,04-5,93) in swimming and 5,38 l*min-1 (4,73-6,42) in running.
The corresponding values for female swimmers were 3,42 l*min-1 (2,94-3,73) and 3,64
l*min-1 (3,35-4,04) respectively. In relation to body weight maximal oxygen uptake in
running amounted to 68,8 ml*kg-1*m-1 (62,5-76,4) for male swimmers and 55,3 ml*kg-

1*min-1 (47,8-61,2) for the female swimmers.391

Varför, kan man fråga sig, är just värdena för tävlingssimmare köns-
differentierade? Beror det på att dessa är så mycket mer intressanta än värdena
för ’genomsnittssimmare’, eller att de två kategorierna män och kvinnor här
uppträder som ’färdiga’ konstruktioner i och med att det statistiska materialet
grundas i de två skilda tävlingsklasserna och de tävlingsresultat som
produceras där. Tävlingsidrotten fungerar därigenom, indirekt, som en
konstitutiv grund för hur man inom forskningen kategoriserar undersöknings-
resultat. En sådan framställning konstruerar en skillnad mellan könen när det
gäller ’extrema prestationer’, men inte när det gäller ’genomsnittsprestationer’.
Det blir med andra ord viktigare med åtskillnad (genus blir starkare) när man
närmar sig ’ytterlägena’ för mänsklig prestationsförmåga.

                                                            
390 Eriksson 1972, Physical training, oxygen supply and muscle metabolism in 11-13-year old boys (diss.,
Stockholm: Karolinska Institutet, Acta Physiologica Scandinavica Supplementum; 384), s. 23.
391 Holmér 1974, Physiology of Swimming Man (diss., Stockholm: Stockholms Universitet, Acta
Physiologica Scandinavica Supplementum; 407), s. 40.
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Även om kön vid några enstaka tillfällen står i centrum för analysen –
speciellt i samband med extrema prestationer, blir huvudintrycket ändå att kön
och könsskillnader är av ringa intresse i 1970-talets idrottsfysiologiska
forskning vid GIH, åtminstone om man jämför med 1950-talets forskning.
Den ’könsneutrala’ forskningen kan ses som ett uttryck för det socialliberala
politiska subjektets könlöshet. Frånvaron av kvinnor kan också tolkas som att
forskning på män kunde ekvivaleras till forskning om människor i största
allmänhet. Därtill har jag fått mig förklarat att forskarna ansåg det lättare att
standardisera apparatur och metoder utifrån manliga normer.392 Dessutom
dras inte män med de ’besvärliga’ månatliga perioderna och andra hormonella
variationer som kan ’störa’ undersökningen. Sådana resonemang utgör också
ett mycket effektivt sätt att skapa könsskillnader.

Om 1950-talets studier genomfördes utifrån ett nyttobetonat
resonemang, som hade att göra med behovet av arbetskraft i industriarbetet, så
är 1970-talets studier mindre pragmatiska till sin karaktär. De behöver inte
auktoriseras genom hänvisning till ’utomvetenskapliga’ instanser, som t.ex.
industrin. Låt oss se vad som händer under 1990-talet.

1990-talet och den ’genuserade’ fysiologin
I de avhandlingar som under 1990-talet lades fram vid GIH, eller Idrottshög-
skolan, ett namn som antogs 1992 (fakultetsmässigt är den humanbiologiska
forskningsverksamheten numera knuten till Karolinska Institutet), framträder
människan fortfarande i huvudsak som en könsneutral varelse – och
fortfarande är de flesta undersökningspersonerna män. Mycket ofta kan man
läsa att “All experiments [are] performed on healthy adult male subjects”.393 I
vissa, specifika, fall deltar kvinnliga testpersoner, då med betoning på
’kvinnliga’. I Hans Rosdahls Microdialysis sampling from skeletal muscle and adipose
tissue with special reference to the effects of insulin on tissue blood flow and glucose
metabolism (1995) deltar kvinnliga undersökningspersoner i två av sex del-
studier. Precis som när det gäller testdjur under 1970-talet, förekommer inget
specifikt intresse i Rosdahls studie för huruvida djuren, i det här fallet råttor, är
han- eller honkön.

I en studie av Andersson (1997), är 21 av 104 undersökningspersoner
kvinnor.394 I en annan studie, av Seger (1998), är de 44 av 147.395 Frågan som
                                                            
392 Samtal med Artur Forsberg, företrädare för Centrum för Idrottsforskning och skribent
om aktuell fysiologisk forskning i samband med publiceringen av en artikel om
idrottsfysiologins genealogi (Larsson 2001, Idrottsfysiologins historia som makt- och
kunskapsrelation, Svensk Idrottsforskning nr 1, ss. 18-23).
393 Se t ex Oddsson, 1990, Control of voluntary trunk movements in man. Mechanisms for postural
equilibrium during standing (diss., Stockholm: Karolinska Institutet, Acta Physiologica
Scandinavica Supplementum; 595); Cresswell 1993, On the regulation of intra-abdominal pressure
during different motor tasks (diss., Stockholm: Karolinska Institutet); och Balsom 1995, High
Intensity Intermittent Exercise. Performance and metabolic responses with very high intensity short duration
work periods (diss., Stockholm: Karolinska Institutet).
394 Andersson 1997, EMG and strength in trunk and hip muscles – particularly the iliopsoas (diss.,
Stockholm: Karolinska Institutet), s. 13.
395 Seger 1998, Neuromuscular aspects of eccentric knee extensor actions – effects of electrical stimulation,
age, gender and training (diss., Stockholm: Karolinska Institutet), s. 14.
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infinner sig är: Vilket är syftet med denna mix av undersökningspersoner efter
det att de idrottsfysiologiska studierna under lång tid dominerats av män? I
1950-talets studier användes könen först och främst i komparativt syfte, för att
avgöra lämpligheten i det ena eller det andra arbetet för endera av könen. I
Eva Anderssons avhandling EMG and strength in trunk and hip muscles –
particularly the iliopsoas, undersöks såväl kvinnliga som manliga undersöknings-
personer, men det finns inget uttryckligt skäl till detta. Män och kvinnor
jämförs inte heller med varandra. I Jan Segers avhandling, Neuromuscular aspects
of eccentric knee extensor actions – effects of electrical stimulation, age, gender and training,
är syftet mera uttryckligen av komparativ natur. Det handlar emellertid inte,
som i 1950-talets studier, om att avgöra vad som är lämpligt eller olämpligt vad
gäller intensitet eller liknande t.ex. i styrketräning för flickor och pojkar,
kvinnor och män, däremot vilken inverkan styrketräning har på dessa
kategorier. Undersökningspersonerna utgör i den bemärkelsen just de
’subjects’ som de framställs som, och inte som objekt i förhållande till yttre
förutsättningar, vilket tidigare var fallet. Undertiteln i Segers avhandling är
speciellt intressant eftersom begreppet ’gender’ används, ett begrepp som
vanligen (åtminstone i socialvetenskaplig forskning) betecknar ’det sociala
könet’ och inte ’det biologiska könet’. ’Gender’ i 1990-talets idrottsfysiologiska
studier är som kunskapsobjekt inte identiskt med ’sex’ i 1950-talets studier.
Medan Åstrands ’sex’ betecknar en nyttobetonad och i förhållande till
förutsättningar där yttre omständigheter, ett givet arbete, passar eller ej i
förhållande till kön, utgör Segers ’gender’ en icke-nyttobetonad, eller själv-
skriven, kategori. Det finns inget som ska ’passa’ i förhållande till kön. Könet
är utgångspunkten för resonemanget och studien, inte arbetet. ’Sex’ utgör så
att säga en beroende variabel, medan ’gender’ utgör en oberoende.

Alldeles i början av år 2000, försvarade Mona Esbjörnsson Liljedahl sin
avhandling Human Muscle Response to Sprint Exercise in a Gender Perspective
(2000a). Avhandlingen pekar vidare i samma riktning som Seger nyss stakade
ut. Titeln i avhandlingen har inte bara begreppet ’gender’, utan faktiskt
begreppet ’gender perspective’. Vore det en svensk samhällsvetenskaplig eller
humanistisk avhandling torde översättningen av det senare begreppet bli
’genusperspektiv’, vilket betecknar ett problematiserande förhållningssätt till
kön och könsskillnader och har (åtminstone i de flesta fall) att göra med hur
kön skapas och konstrueras i ett specifikt kulturellt sammanhang. Vad innebär
då ’gender perspective’ i Esbjörnsson Liljedahls fysiologiska diskurs?

I alla delarbetena studerades muskulaturen och det anaeroba arbetet ur ett
könsperspektiv, d. v. s. alla variabler är analyserade hos både män och kvinnor och
därefter jämfördes könen med hjälp av olika statistiska analyser.396

Till att börja med handlar ’könsperspektiv’ i denna, ska vi säga positivistiska,
diskurs inte om att problematisera relationerna mellan könen. Upprinnelsen är
snarare en insikt om att man tidigare har försummat kvinnor i den fysiologiska

                                                            
396 Esbjörnsson Liljedahl 2000, Ny doktorsavhandling med könsperspektiv, i Svensk
Idrottsforskning Nr 2, s. 32.
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forskningen. Ansatsen blir därigenom, vilket är karakteristiskt för empiristiskt
orienterade feministiska studier, att ’synliggöra’ kvinnor. Detta innebär ett
försök att genom nya metoder och analyser på ett mer verklighetstroget sätt
belysa människan såsom hon ’egentligen’ är, dvs. både manlig och kvinnlig
(och inte bara manlig).397 Könsperspektiv innebär, i Esbjörnsson Liljedahls
diskurs, att könen jämförs i olika avseenden, men om vi fortsätter i utpekad
riktning visar det sig att studier med könsperspektiv snarare handlar om att
undersöka kvinnor, dvs. huruvida kvinnor är som män eller ej och i vilka
avseenden kvinnor skiljer sig från män. Fortfarande är kategorin ’män’
normativ, eller som Esbjörnsson Liljedahl skriver i sin artikel Ny doktors-
avhandling med könsperspektiv:

Jämfört med män hade kvinnornas muskelfibrer mindre tvärsnittsyta, speciellt de
snabba fibrerna, och lägre aktivitet av glykolytiska enzym. Dessutom hade kvinnorna
procentuellt sett färre snabba fibrer än männen.398

’Kvinnor’ är inte längre frånvarande i studierna utan aktivt närvarande. De är
emellertid inte närvarande som ännu en könsneutral kategori (som männen),
utan som kön. Däremot är ’män’ inte aktivt närvarande som kön, endast
passivt. Det är inte manskönet som står i förgrunden för analysen. Den
’könlösa’ mannen utgör istället undersökningens resonansbotten. Esbjörnsson
Liljedahl skriver ’jämfört med män hade kvinnor …’ och ’dessutom hade
kvinnorna … än männen’, dvs. män är den normativa jämförelsekategorin
(icke-kön) medan kvinnorna är det som undersöks och beskrivs (kön). Denna
framställning, tror jag, illustrerar ganska väl hur ’kvinnor’ behandlas som
(politisk) kategori. I en viss jämställdhetsdiskurs, med betoning på särart,
representerar kvinnorna fortfarande det specifika könet, som måste ’synlig-
göras’, medan männen representerar den allmänna och könlösa människan. I
senare jämställdhetsdiskurser iscensätts två absolut jämställda kön
(normaliserade kön), och med det menar jag att även ’män’ framträder som
kön, men sådana diskurser syns ännu inte till i det sena 1990-talets idrotts-
fysiologiska forskning.

Sammanfattar man de tre decenniernas idrottsfysiologiska forskning har
1) patriarkala och paternalistiska diskurser som dominerade under 1950-talet,
transformerats till socialliberala. 2) Detta har också medfört ett, åtminstone
tillfälligt reducerat fokus på kön, såtillvida att kvinnor nästan helt försvinner ur
de idrottsfysiologiska forskningen under några decennier. 3) Det kön som
framträdde i 1950-talets forskning (’sex’) är inte identiskt med det som dyker
upp i 1990-talets (’gender’). Det förra konstrueras som ett objekt för yttre
omständigheter, det senare som ett subjekt. Med detta följer ändå inte att
kategorin ’kvinnor’ framträder som normativ kategori i de analyserade
texterna. Det gör fortfarande kategorin ’män’. Från detta fokus på kön, ska jag
återvända till texterna med ett specifikt fokus på framställningen av kroppen.

                                                            
397 Jfr. med diskussionen om Olofsson 1989a i nästa kapitel.
398 Esbjörnsson Liljedahl 2000, s. 34.
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Från gudomligt tempel via arbetsmaskin till dynamiskt system

Templet
Betraktar man Leonardo da Vincis berömda bild av ’den universella
människan’, kan man koppla den till P. H. Lings idé om kroppen som ett
gudomligt tempel, ett härbärge för människoanden.399 Det är kanske ett
onödigt påpekande, men Leonardos bild av den gudomliga människan är en
man. Han fungerar också bra som utgångspunkt för en diskussion om den
ställningsinriktade gymnastik som Ling iscensatte. Linggymnastiken skapades
inte för att utveckla människans ’inneboende potential’ (talang) utan skulle
först och främst fungera korrigerande. De fysiska kropparna var, om man
säger så, endast ofullständiga versioner av den fulländade kropp som kommer
till uttryck i Leonardos bild. Linggymnastiken förordade god hållning och med
god hållning avsågs i huvudsak en rakryggad kropp eftersom en rak kropp,
framförallt en rak rygg, betecknade god karaktär, medan en krum rygg
betecknade en moraliskt förslappad, kanske t. o. m. kriminellt belastad,
människa. 1800-talets sena och 1900-talets tidiga fysiologi var inte identisk
med den moderna fysiologin. Anatomi hade en mycket mer framträdande roll i
den klassiska fysiologin. Kunskapsobjektet i den ’klassiska’ och den moderna
fysiologin är inte riktigt detsamma. Anatomin (och den gudomliga kroppen/
templet) var grunden för den klassiska fysiologin, där arbetsfysiologin (och den
naturliga motorn/arbetsmaskinen) blev det i den moderna. Äktenskapet
mellan linggymnastiken och fysiologin kan ses som uttryck för, och samtidigt
skapare och bärare av, den anatomiska människan/kroppstemplet. Båda kunde
utvecklas och förfinas med stöd av varandra. Till den klassiska fysiologins
anatomiska drag kan man också knyta ett moraliskt inslag. Det förelåg inga
hinder att i vetenskapliga texter, på ett sätt som inte är salongsfähigt numera,
att uttryckligen knyta vetenskapliga rön till normativa utsagor om hur
människor bör bete sig för att vara goda människor.

Vidgar man synfältet en aning visar det sig att den ’Leonardiska’
kroppsbilden inte bara fungerar som metafor för fysiologin och ling-
gymnastiken, utan också för det sena 1800-talets stat och samhälle. Befolk-
ningskroppen (och inte kungens kropp, vilket var fallet i enväldet) blev
metaforen för staten.400 Denna stat utgörs av en patriarkal tankefigur, där
medborgaren gör offer för fosterlandet och ska, vid tillfälle av krig, ställa sin
kropp till förfogande för nationens försvar.401 Ropen på fysisk aktivitet

                                                            
399 Jens Ljunggren har pekat på ’kampen’ mellan den klassiska (idealistiska) kroppen, med
templet som metafor – som bl. a kommer till uttryck hos P. H. Ling och hans närmaste
efterträdare – och den moderna (materialistiska) kroppen, med motorn eller arbetsmaskinen som
metafor – som kommer till uttryck hos senare gymnastik- och idrottsivrare. Se Ljunggren
1999, s. 149 samt kapitel 9.
400 Korsgaard 1998, ss. 38-45.
401 Jag tänker här på en text av Frithiof Holmgren: ”Må vi derför skynda att, medan vi ännu
ega vår frihet i rikaste mått, bringa fosterlandet vårt offer af gladt hjerta, innan man kräfver
ut det af oss med yttre tvång. Må vi skynda att med ifver arbeta på utbildningen af vår kropp
för att göra oss till ett dugligt virke i den lefvande mur, som skall hägna och skydda vår
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formuleras utifrån statens behov av vältränade kroppar och inte utifrån
individernas behov av fysisk aktivitet. Den sociala kroppen, staten, är över-
ordnad den individuella. Huden utgör i denna tämligen maskulina kropps-
metafor nationens gränser. Huden/gränsen är inte ogenomtränglig i absolut
bemärkelse, men däremot förbjuden att penetrera. Man kan alltså länka ihop
talet om nationens försvar på makronivå med den ideale mannens hårda och
ogenomträngliga kropp på mikronivå.

Så småningom kom denna tämligen statiska syn på kroppen, såväl den
individuella (människokroppen) som den kollektiva (samhällskroppen) att
krackelera och ersättas av en annan. Övergången å ena sidan från ling-
gymnastik till idrott som vetenskapligt legitimerad fysisk aktivitet, å den andra
från den ‘klassiska fysiologin’ till en mer modern kliniskt-experimentell
fysiologi, kan länkas till framväxten av en ny kroppsbild.

Arbetsmaskinen
Successivt tvingades gymnastiken att ge upp sina försök att söka legitimitet i
vetenskapen. Detta innebar nu inte att vetenskapen, dvs. fysiologin, rent
objektivt sett kom fram till att gymnastiken inte alls var att betrakta som
vetenskapligt rationellt uppbyggd. Det hela är mer komplicerat än så. Såväl
Jens Ljunggren som Hans Bonde har diskuterat framväxten av metaforen
’kroppen som motor eller maskin’ inom idrottsrörelsen.402 En sådan
förändring gäller också för fysiologin. Jag har redan beskrivit hur man framför
allt i Köpenhamn i början av 1900-talet kom att kritisera den hållningsinriktade
svenska gymnastiken. I modern fysiologi intar arbetsfysiologin en dominerande
ställning. En kropp i rörelse ersatte den ’leonardiska’ ställningskroppen.403

Motor- eller maskinmetaforen blev på så vis en gemensam syn på kroppen i
den växande idrottsrörelsen och den ’nya’ fysiologin. Utvecklingen och
förfiningen av ergometercykeln, step-test och andra arbetsfysiologiska tester,
kopplades till framtagandet av alltmer förfinade metoder för mätning av
arbetsförmåga, inte minst syreupptagningsförmåga (bruket av s.k. ”Douglas-
säckar”). Denna typ av undersökningar blev vanlig vid GCI: s nyinrättade
fysiologiska institution. I dessa hänförs också mycket riktigt den arbets-
fysiologiska forskningens relevans och legitimitet till arbetslivet, inte minst
inom industrin. Hand i hand fungerade idrotten och arbetsfysiologin som
skapare och bärare av den nya kroppsmetaforen.

Medan den ’gamla’ idealistiska (tempel)kroppen var en helhetskropp, är
den ’nya’ (motor)kroppen en tudelad kropp. Detta gäller såväl tudelningen
mellan kropp och ande (kroppen som andens boplats), som mellan manskropp

                                                                                                                                                                      
dyrbaraste egendom på jorden.” Holmgren citerad i Lindroth 1984, Idrotten blir folkrörelse i
Sverige (1869-1914). En sammanfattning (Rapport i ämnet idrott 4, GIH och HLS, Stockholm),
s. 21. Texten bar rubriken ”Några ord om vigten och betydelsen af kroppsöfningar” och
kallades på den tiden för ”idrottsmännens bibel”.
402 Se Ljunggren 1999 samt Bonde 1991 och 1993, Sport, en moderne kult (Hovedland).
403 Detta kan också betraktas som en slutgiltig sekularisering av människokroppen. Den
’leonardiska’ kroppen påminner om Jesuskroppen på korset – en gudomlig kropp. Medan
ställningen betecknar det himmelskt eviga, betecknar rörelsen det jordiskt tillfälliga och det
faktum att det individuella subjektet nu tillerkänns fullständig kontroll över sin kroppslighet.
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och kvinnokropp (kvinnokroppen som en kopia av manskroppen). Kroppen
utgör nu ett system av samverkande organ med en gemensam ’yttre’ styr-
mekanism – den mänskliga viljan.404 Det är mot denna bakgrund som begrepp
som träning, ut- och inlärning mm. blir relevanta. Dessa begrepp föranstaltar
en instans som styr träningen och läroprocesserna. Man är tränare eller aktiv
(som det heter), man lär andra eller sig själv.

Den nya kroppen har också fullständigt lösgjorts från sitt kosmiska och
historiska sammanhang för att bli en biologisk produkt. Å ena sidan friställs
den fysiska kroppen från sitt historiska, sociala och moraliska sammanhang, å
den andra tilldelas den en grundläggande förklaringsgrund som den tidigare
inte haft (genetiskt arv, drifter, instinkter, reflexer mm.), även om denna genast
naggas i kanten. Den ständiga frågan är då, i fysiologiska sammanhang, vad
som ska betraktas som en konsekvens av genetiskt arv och vad som är effekten
av miljöpåverkan (träning). Det är nämligen så att det genetiska (naturliga) arvet
betraktas som mer verkligt än de egenskaper som är en effekt av miljö-
påverkan.

Fortfarande utgör synen på människokroppen (mikronivå) en god
utgångspunkt (eller omvänt) för synen på samhällskroppen (makronivå). Det
’nya’ samhället, vilket jag har kallat den socialliberala iscensättningen av
samhället, begränsas inte på samma sätt som tidigare av nationens gränser.
Autonomin är inte längre knuten till nationen utan till den individuelle
medborgaren (mannen i första hand). Samhället utgörs nu av en dynamisk och
organisk kropp och kroppen/människan/samhället står inte längre till
nationens förfogande. Förhållandet är omvänt. Nu är det staten som ska
garantera det civila samhällets och individens frihet. Skolan och idrotten ska
t.ex. utgå från individens grundläggande behov och intressen. Specialisering
(utvecklandet av individens ’naturliga talanger’), tävling (konkurrens) och
framåtskridanden utgör inte något hot mot jämlikheten. Jämlikhet handlar nu
om att garantera alla människor dessa möjligheter: ’alla kan lyckas!’, ’alla kan
bli bra!’. På makronivå utgör människan som medborgare i en solidarisk (och
organisk) gemenskap den besläktade tankefiguren (den socialliberala
människan), där regeringen motsvarar den yttre styrmekanismen, även om
denna endast är ett uttryck för och en förvaltare av samhällskroppens vilja.
Den leder såväl andra som sig själv.

Nätverket
Under 1970-talet varvades traditionella arbetsfysiologiska avhandlingar, som
Ingvar Holmérs Physiology of Swimming Man (1974), med en ny typ av studier, en
mer partikulär typ av studier. Allt mindre segment av människokroppen
började stå i fokus för fysiologiska studier. En successiv förskjutning från
traditionell arbetsfysiologi till neurofysiologi och biokemi sker. De senare

                                                            
404 Att kroppen inte längre är ogenomtränglig hänger ihop med övergivandet av
enkönsmodellen till fördel för tvåkönsmodellen. Denna bygger, som läsaren minns, på en idé
om naturlig heterosexualitet. En sådan kan inte existera utan att det homosexuella blir
tänkbart. Den icke-ogenomträngliga samhällskroppen hänger alltså ihop med först ett
erkännande av, sedan en liberalisering i attityden mot, homosexualitet.
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forskningsgrenarna är inte nya i absolut bemärkelse, men får en avsevärt större
genomslagskraft och betydelse i den fysiologiska forskningen vid GIH. Om
denna decentralisering av idrottsforskning i ett nordamerikanskt kontext skriver
Ann Hall:

The academic discipline and professional practice known as physical education, at
least in North America, has curiously disembodied the very focus of its discourse, the
body. Exercise biochemists study individual bodily cells; exercise physiologists
investigate single muscle groups or bodily parts; biomechanists explore the physical
principles of bodily movement; human motor behaviorists research body memory and
perception; and sport psychologists work on the head. In this rational, scientific view,
the body is an objective entity to be discussed, manipulated, treated, improved, and
utilized as an instrument for achievement.405

Hall beskriver, på ett sätt som jag tycker påminner om utvecklingen här på
hemmaplan, en alltmer partikulär syn på kroppen och därtill att dessa studier
formuleras utifrån en human engineering-rational. Från arbetsfysiologins intresse
för hela organismens funktion (arbetsmaskin), utgörs intresset under 1990-talet
alltmer av specifika muskelfysiologiska- eller biokemiska funktioner. En
decentralisering, alternativt en fragmentisering av kroppen. De minsta bestånds-
delarna konstrueras som dynamiska självreglerande system – glykolysen,
citronsyracykeln, ATP-omsättning mm. – i ett nätverk av funktionella
relationer.

En liknande utveckling sker inom neurofysiologin. Här utmanas den
socialliberala kroppsmetaforen, motorn/maskinen, med en yttre styr-
mekanism, av en ny kroppsmetafor. Så här inleder Jan Seger sin tidigare
nämnda avhandling:

To be able to move is essential for life itself. Our movements are the net result of
external and internal torques created by loads and/or muscles. Through a complex
control mechanism, involving electrical and chemical signals, the central nervous
system (CNS) can order the muscles to act, and the outcome of this action is reported
back to the CNS.406

Kroppen/rörelsen iscensätts som ett fullständigt dynamiskt och själv-
reglerande system. Det mänskliga subjektet förstått som anden/själen har fått
lämna plats för ett kroppsligt subjekt.407 Självklart vill jag knyta även denna
scenförändring till liknande scenförändringar på makronivå. I en artikel om
’det nya barnet’ skriver Kenneth Hultqvist:

Är det en slump att den decentraliserade styrningen talar ”samma” språk som
forskningen; frihet, autonomi, flexibilitet och kreativitet?408

Den dynamiska och självreglerade kroppen är fullt jämförbar med
konstruktionen av den aktiva, förändringsbenägna och självreglerande politiska
                                                            
405 Hall 1996, s. 49.
406 Seger 1998, s. 9.
407 Och detta kan vi säkert knyta till det ökade intresset för ’upplevelser’ och ’kroppslighet’.
408 Hultqvist 1998, s. 7.
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människan. Individen söker inte längre medlemskap i en social och solidarisk
gemenskap, utan ställer krav på att definieras som en fullständigt aktiv och
självreglerande komponent i ett nätverk av funktionella relationer.409 Nätverks-
samhället och den självreglerande och aktiva människan (entreprenören) kan
alltså betraktas som uttryck för en modern form för maktutövning. Decentrali-
sering (framsida) eller fragmentisering (baksida) och självreglerande och
förändringsbenägna subjekt utgör bärande tankar i modernt politiskt tänkande.
Med denna syn på människan upplöses måhända också dikotomier som
själ/kropp, subjekt/objekt, man/kvinna. I en ’flytande värld’ står det nu fritt
att överskrida gamla gränser. Könen är t.ex. inte längre oupplösligt för-
knippade med de kroppsliga könsorganen. Man ’är’ helt enkelt det man känner
sig vara. Därmed inte sagt att den heterosexuella matrisen skulle vara stadd i
upplösning.

Sammanfattning

I samband med att det samhälleliga (läs: statliga) intresset för idrott ökade
omkring tiden för andra världskriget, kom också vetenskapliga studier att bli
relevanta i förhållande till idrotten. Relationen mellan vetenskap och idrott
konstruerades som en autonom relation. För att bli vetenskapligt legitim –
valid och reliabel – krävdes en sådan åtskillnad mellan vetenskaplig praktik och
idrottslig. Beroende på vilken forskningsdisciplin som kom att rikta intresset
mot idrottsrörelsen, varierade kunskapsobjektet. När det gäller idrotts-
fysiologin, som under 1940- och 1950-talen blev först ut när det gäller
idrottsrelaterad forskning, blev kunskapsobjektet inte ’idrotten’ och inte heller
’den idrottande människan’ utan ’den idrottande kroppen’.

1950-talets idrottsfysiologiska forskning, konstituerades, när det gäller
frågan om kön och könsskillnader, i en uppsättning diskurser som
konstruerade två praktiskt-pragmatiska kategorier: kvinnor och män. Detta
innebar att könsskillnader grundlades i ’yttre’ fysisk och social åtskillnad och
att forskningen hade att undersöka vad som var ’lämpliga’ sysselsättningar och
ansträngningsnivåer för kvinnor respektive män. Det fanns också ett ganska
tydligt intresse för problematiken kring könsskillnader och hur kvinnor och
män kunde användas i industriarbete.

1970-talet innebar, i förhållande till 1950-talet, att intresset för kön och
könsskillnader nästan helt försvann. Detta kan säkert knytas till övergången
från en patriarkal till en socialliberal styrningsmentalitet. Under 1950-talet var
’mannen’ fortfarande i princip ensamt legitim som politiskt subjekt och
’kvinnan’ styrdes genom honom, men den manliga kroppen var inte norm för
den kvinnliga på samma sätt som under 1970-talet. I huvudsak konstruerar
1970-talets forskning en könsneutral kropp – med vissa undantag (t.ex. i
samband med elitidrottsprestationer). De flesta undersökningar genomfördes
också med endast manliga undersökningspersoner.

                                                            
409 Detta resonemang återkommer jag till i kapitel 9.
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I förhållande till tankefiguren ’arbetsmaskin’, är ’den kvinnliga’ och
’manliga’ kroppen under 1950-talet något som ’passar’ eller ej för ett givet
arbete (kroppen som objekt). Under 1990-talet har detta förhållande vänts upp
och ner, så att de kvinnliga och manliga kropparna utgör utgångspunkten. Det
engelska begreppet ’gender’ ersätter under 1990-talet det tidigare använda
begreppet ’sex’. Därtill införs ett ’könsperspektiv’ i den idrottsfysiologiska
forskningen. Fortfarande framträder dock mannen (manskroppen) som den
normativa utgångspunkten för forskningen, men det fysiologiska intresset
handlar inte längre om ’lämplighet’ (vilka aktiviteter och intensitetsnivåer som
’passar’) utan om ’villkor’. Kvinnor och män kan ’göra vad de vill’, men de gör
det förvisso under olika fysiologiska villkor.

Med denna sammanfattning har jag också indirekt illustrerat hur
metaforen arbetsmaskin, vilken uppträder som ett objekt i förhållande till
andra objekt, där maskinen passar eller inte passar för det avsedda arbetet,
under 1990-talet ersätts av en uppfattning om kroppen som ett dynamiskt
system som reagerar olika i förhållande till olika yttre omständigheter. I det
dynamiska systemet uppträder kroppen som subjekt, ett självreglerande system
som, trots att beskrivningen uttryckligen handlar om kroppen, påminner
påfallande mycket om konstruktionen av den politiska människan.

Under det gångna halvseklet kan vi också notera att idrottsfysiologer har
lämnat en mer skeptisk hållning till kvinnligt deltagande i idrott, en moralisk-
patriarkal diskurs, till en mer neutral eller positiv hållning, en vetenskapligt-
instrumentell diskurs. Konstruktionen av kön vilar inte så mycket på
arbetsdelning (fysisk och social åtskillnad) utan på helt andra och inre faktorer
som inte direkt har med kroppen att göra. Man kan fråga sig när idrotts-
fysiologin kommer att initiera studier om män som könsdifferentierade
subjekt?



KAPITEL 9
FRÅN KÖN TILL GENUS I SAMHÄLLSVETENSKAPLIG

IDROTTSFORSKNING

Man har under de senaste århundradena
gynnat vetenskapen, dels därför att man med
den och genom den hoppades förstå Guds
godhet och visdom på bästa sätt […] dels
därför att man trodde på kunskapens absoluta
nyttighet, i synnerhet på det innersta sam-
bandet mellan moral, vetande och lycka […]
dels därför att vetenskapen trodde sig äga och
älska något som var okritiskt, harmlöst, i sig
självt tillräckligt, sant oskyldigt, som
människornas onda drifter över huvud inte
hade någon andel i.

Friedrich Nietzsche, Den glada
vetenskapen

Inledning

I samband med att fostransfrågor blev en central aspekt i svenskt samhällsliv
efter andra världskriget kom också intresset för beteendevetenskaplig, i
synnerhet pedagogisk, forskning om idrott att öka i betydelse. Särskilt som
ansvaret för barns fostran försköts från föräldrarna till professionella eller
ideella pedagoger, som t.ex. idrottsledare.410 Ett av de tidigaste samhällsveten-
skapliga arbetena var emellertid sociologen Roland von Eulers kartläggning av
den svenska idrottsrörelsen inför RF:s 50-årsjubileum 1953. Denna studie har
senare flitigt använts som jämförelsematerial för idrottssociologiska och
idrottspedagogiska studier under 1970-, 1980- och 1990-talen. I början av
1960-talet, närmare bestämt 1963, lade pedagogen och mångårige GCI-läraren
Olle Halldén fram sin licentiatuppsats Stjärnidrottsmannens anpassningsproblem efter
idrottskarriärens slut.411 Halldén var, liksom P. O. Åstrand, en av författarna i
RF:s debattbok Idrott är (1957).

Under 1960-talet lade ännu en inflytelserik forskare fram en avhandling
med tydlig anknytning till idrotts- och motionsverksamhet, nämligen
psykologen Gunnar Borg.412 En annan psykolog med stark anknytning såväl
                                                            
410 Idrottspedagogen Karin Redelius kartlägger synen på barn, ungdomar, pedagogik och
fostran bland dessa professionella eller ideella ’fostrare’.
411 Halldén, född 1910, erhöll 1999, vid en ceremoni i Stockholms Stadshus, titeln
hedersdoktor vid Stockholms Universitet, bl. a. efter ett mångårigt arbete med
Vandringsboken. En 50-årig brevkorrespondens mellan kvinnliga gymnastikdirektörer examinerade 1893
från Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet (1996).
412 Borg 1962, Physical performance and perceived exertion (diss., Lund: Gleerup, Studia
psychologica et paedagogica. Series altera; 11).
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till pedagogik som till idrottsrörelsen vid den här tiden, var Torbjörn Stockfelt.
Denne författade bl.a. en inlaga till 1969 års idrottsutredning. Stockfelt
formulerade sig emellertid utifrån helt andra typer av resonemang än de
positivistiska som dominerade idrottsforskningen vid den här tidpunkten. Han
var verksam i en fenomenologisk (existentialistisk) tradition och var på flera
sätt ’före sin tid’, åtminstone när det gäller diskussionen inom idrotten och
idrottsforskningen, med teman som kropp, identitet, kroppslighet och
upplevelser. Den första avhandlingen om idrott i pedagogik var Lars-Magnus
Engströms Fysisk aktivitet i ungdomsåren som publicerades 1975. Samma år
startades SVEBI, föreningen för svensk beteendevetenskaplig idrotts-
forskning. Detta blev upprinnelsen till en rad idrottspedagogiska avhandlingar
under 1970-talet. Vid samma tidpunkt kom den idrottshistoriska forskningen
igång på allvar. Jan Lindroths avhandling Idrottens väg till folkrörelse från 1974
utgjorde startpunkten. 1974 startades också en idrottshistorisk förening.

Även om kön utgör ett centralt tema i de flesta avhandlingar, dröjde det
till 1989 innan den första feministiska idrottsavhandlingen lades fram. Samma
år som idrottsrörelsen antog en ny jämställdhetsplan, försvarade idrottspeda-
gogen Eva Olofsson sin avhandling Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska
idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet. Såväl avhandlingar som sätter kön i
centrum som avhandlingar utan något uttryckligt intresse för kön (eller genus)
utgör analysmaterial i detta kapitel. I analysens centrum står dels närvaron eller
frånvaron av kön som problemområde i den idrottsrelaterade forskningen,
dels hur man har förhållit sig till kön respektive idrott som kategorier (kritiskt
eller okritiskt). Därtill är analysen riktad mot vilka begrepp (t.ex. ’kön’ eller
’genus’), teoretiska ramverk (t.ex. strukturell eller fenomenologisk analys) och
metodapparater (t.ex. kvantitativ eller kvalitativ; enkäter och annat statistiskt
material, intervjuer eller observationer) som använts, och som i sin tur ligger
till grund för de slutsatser som dragits och den kunskap som har producerats.
Jag vill alltså betona det analytiska metaperspektivet även när det gäller
vetenskaplig kunskapsproduktion. Vilken är den kunskap (eller ’okunskap’)
som den idrottsrelaterade forskningen gör anspråk på, dess villkor samt hur
kön konstrueras i forskningen? Vad jag här kommer att göra är att teckna en
bild av den idrottsrelaterade forskningen i pedagogik, psykologi och historia
mot ljuset av övergripande styrningsrelaterade problem i samhället.

Sjuttiotalet

Socialliberalism och ett könsneutralt subjekt i pedagogisk forskning
Under 1970-talet publicerades fem idrottsrelaterade avhandlingar i pedago-
gik.413 Av dessa fem utgör barns och ungdomars idrottande det centrala temat i

                                                            
413 Dessa är Lars-Magnus Engströms Fysisk aktivitet under ungdomsåren (1975), Hans
Brunnbergs Begreppet idrott hos människor inom idrotten. Slutrapport inom projektet ”Idrottsrörelsen som
uppfostringsmiljö” (1976), Bert Aggestedts och Ulla Tebelius’ Barns upplevelser av idrott (1977),
Leif Isbergs Arbetsuppgifter, Krav och Utbildning. En studie rörande domarproblematiken inom lagspelet
fotboll (1978) och Göran Patrikssons Socialisation och involvering i idrott (1979).
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fyra, låt vara med något skilda utgångspunkter. Den avhandling som avviker
något, är Leif Isbergs Arbetsuppgifter, Krav och Utbildning (1978). 1970-talets
idrottsfysiologiska forskning karakteriserades av en passiv närvaro av kön
såtillvida att många avhandlingar var studier av manliga försökspersoner, men
där det inte var ’det manliga’ som stod i centrum utan ’det mänskliga’. ’Det
manliga’ blev på så sätt synonymt för ’det mänskliga’. Den manliga dominan-
sen osynliggjordes. Vad gäller de idrottspedagogiska avhandlingarna utgör
under 1970-talet både flickor och pojkar, kvinnor och män, undersöknings-
personer i alla utom en. Det är i Leif Isbergs nyss nämnda avhandling
Arbetsuppgifter, krav och utbildning . Denna behandlar domarproblematik i fotboll,
närmare bestämt manlig fotboll. Detta förfarande syntes inte behöva någon
motivering. Vid den här tiden kunde man studera herrfotboll under
beteckningen ’fotboll’ utan att behöva motivera varför inte damfotbollen
inbegreps i studien.

1970-talets idrottspedagogiska forskning dominerades annars av frågan
om barns och ungdomars idrottande och villkor inom idrotten. Ungdomar,
och efter hand också barn, tillhörde de uttryckligen utpekade grupper mot
vilka speciellt intresse riktades i samband med idrottsrörelsens expansion
under 1960- och 1970-talen. Idrotten, tänkte man sig, skulle kunna bidra till
fostrandet av goda samhällsmedborgare i det nya Sverige. Oönskade
beteenden och normer uppfattades som resultatet av en felaktig ideologi och
en uppfostran förmedlad av tvivelaktiga förebilder. Via en sund uppfostran
och utbildning, gärna vetenskapligt prövad, tänkte man sig att felaktiga
attityder och beteenden kunde förändras.414 Detta fokus på fostransfrågor
inom idrotten föranledde, precis som när det gällde andra ’pedagogiska
projekt’, en iscensättning av vetenskaplig forskning om pedagogiska processer
inom idrotten. Tanken var att forskningen skulle ligga till grund för hur
verksamheten skulle utformas och är i och med det intressant med tanke på
hur den konstruerar sina forskningsobjekt. Som jag ser det bidrar emellertid
forskningen också, och kanske är detta ännu viktigare, till att ge idrotten
legitimitet och auktoritet som nyttjare av offentliga medel. Forskningen är i
den bemärkelsen inte så viktig för att den är direkt användbar för
idrottsrörelsen. Hur såg då denna forskning ut?

I förhållande till senare intressen för kropp och kroppslighet, föreföll
1970-talets idrottspedagogiska studier tämligen okroppsliga. Det socialliberala,
och påtagligt okroppsliga, subjektet konstruerades som ett förnuftigt och
könsneutralt subjekt och i relation till detta kom det vetenskapsteoretiska
resonemanget att kretsa kring intellektuellt-kognitiva och strukturellt-abstrakta
processer snarare än kroppsligt-erfarenhetsmässiga. Perspektivet var många
gånger rollteoretiskt och byggde på goda förebilder. Så sent som mot 1980-
talets slut var talet om förebilder fortfarande påtagligt närvarande i relation till
en diskussion om idrottens trovärdighet. Under den senaste tioårsperioden har
den successivt tonat bort. Konstruktionen av kön utgör ett centralt tema i den

                                                            
414 Nilsson 1993b, Kamp om idrottens själ, i Rötägg och änglar. Ungdomar, normer och värderingar i
90-talets Sverige. Årsbok om ungdom (Stockholm: Statens ungdomsråd), ss. 77-85.
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analys som följer, men denna är samtidigt inbäddad i en vidare forsknings-
metodisk och vetenskapsteoretisk problematik som också kommer att beröras.

Som jag nämnt tidigare förskjuts gränsen mellan subjekt och objekt,
liksom mellan ’manlighet’ och ’kvinnlighet’, i moderna styrningsmentaliteter
successivt från individens ’yttre’ (mellan människor – fysiska och sociala
skillnader), till hennes ’inre’ (inom människor – psykiska, erfarenhetsmässiga,
skillnader). Därmed följer att intresset för arbete/görande (objektiva/’yttre’
strukturer) samtidigt träder i bakgrunden för intresset för upplevelser
(subjektiva/’inre’ strukturer). I Engströms, Aggestedt & Tebelius’ och
Patrikssons texter märks detta spänningsfält mellan görande och upplevande
tydligt. Engström skriver t.ex.:

Föreliggande skrift är en sammanfattning av en undersökning vars huvudsyften har
varit:
(1) Att beskriva ungdomars fysiska aktivitet och relatera den till vissa individ- och
bakgrundsvariabler i syfte att få en uppfattning om

(a) orsaker till variationer i fråga om inriktning och omfattning
(b) troliga effekter av fysisk aktivitet

(2) Att kartlägga hur ungdomars utövande av och intresse för fysisk aktivitet under
fritid förändrats från 15 till 20 års ålder.
(3) Att kartlägga motiven för fysisk aktivitet samt belysa hur dessa förändrats från 15
till 20 års ålder.415

Under 1970-talet ställs görandet, ’det yttre’ (kartläggning av aktivitetsvanorna),
fortfarande i förgrunden, medan upplevandet, det ’inre’ (motiven), är det som
kompletterar bilden.416 En socialkonstruktivistisk huvudtes är nämligen att det
är vad personen har varit med om – vad vederbörande har sett, hört, känt osv.
– som ligger till grund för hans eller hennes tyckande, tänkande och beteende.
Tydligast kanske spänningsfältet märks hos Aggestedt & Tebelius, som
uttrycker en rädsla för att studien skulle bli ett ”bussräknarprojekt”,417 något
som låg till grund för det som författarna karakteriserar som en ’teoretisk
omorientering’ och som slutligen kom att ställa ’barns upplevelser av idrott’ i
centrum för studien. ’Upplevelse’ står emellertid inte i förbund med
självframställning, eller ’presentationen av sig själv’, som den gör i dagens
diskurser. I nutiden utgör upplevelserna ett sätt att synliggöra sin egen person
både ’inåt’ och ’utåt’ i ett socialt vacuum, eller åtminstone i ett fragmenterat
samhälle. ’Upplevelse’ utgör däremot hos Aggestedt och Tebelius huvud-
sakligen ett sätt att göra aktiviteterna meningsfulla för individen i förhållande
till det sociala sammanhanget. Detta innebär en kritik av synen på ’människan
som arbetsmaskin’:

                                                            
415 Engström 1975, s. 1.
416 Hos Patriksson är syftet att ”kartlägga barns och ungdomars involvering i idrott”.
Patriksson 1979, Socialisation och involvering i idrott (diss., Göteborg Studies in Education 31), s.
4.
417 Aggestedt & Tebelius 1977, Barns upplevelser av idrott (diss., Acta Universitatis
Gothoburgensis, Göteborg Studies in Educational Sciences 23), s. 24.
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Den idrottande människan, för att tala fysiologernas språk, är en arbetsmaskin vars
prestationsförmåga framförallt är beroende av ärftliga faktorer. Den omfattande
fysiologiska forskningen i denna anda har medfört att man blivit så fascinerad av
arbetsmaskinens funktion att man glömt att fråga efter innebörden av den fysiologiska
aktiviteten, ”arbetet” på fysiologispråk. Individens upplevelser tycks ha blivit så
ointressanta att det inte spelar någon roll om de är sanna eller falska. De betraktas som
irrationella infall och dribblas bort i effektivitetens namn med en allmän hurtbulle-
och omskakningsmentalitet, allt i den sanna effektivitetens namn.418

Jag betonar ordet ’innebörden’ i citatet eftersom denna innebörd inte betecknar
individens förhållande till sitt eget inre, utan till individens förhållande till sin
sociala omgivning och det sociala sammanhang där ’arbetet’ sker.

Om jag får generalisera en smula kan den här tidens studier ses som en
sorts ’vem gör vad och varför-studier’, där ’vem’ inte i första hand hänvisar till
ett subjekt i första person singularis, utan till personer i pluralis, och där
’varför’ inte så mycket har att göra med ’varför’ i fenomenologisk bemärkelse
utan i strukturell. De sociala omständigheterna var en mer framträdande
förklaringsgrund än personliga faktorer. ’Görande’ uppträder även i för-
hållande till en annan pol, ’tänkande’. Därvid är görandet tvärtom att uppfatta
som den ’kroppsliga’ och spontana storheten, medan ’tänkande’ är något
’okroppsligt’ och abstrakt.

Det huvudsakliga innehållet, såväl i de tre nyss nämnda avhandlingarna
som i Isbergs, är en kvantitativ analys av en uppsättning statistiska variabler.419

Dessa variabler är väsentligen av en ganska oproblematiserad karaktär, dvs. de
tänks på ett mer eller mindre linjärt sätt avspegla olika grupper av individer
’där ute’, i den sociala verkligheten: ’barn’, ’flickor’, ’pojkar’, socioekonomiska
grupper m.fl. Även om 1960-talets slut och 1970-talets början har kommit att
bli nästan synonymt för studentrevolter och maktanalyser så verkar det ändå
som om denna kritiska diskussion förekommit sparsamt när det gäller idrotts-
relaterad forskning.420 Hos Aggestedt & Tebelius är de kvalitativa inslagen
tydliga, men de ställs mot en fond av statistiska analyser av barnens fysiska
prestationsnivå och motoriska kapacitet, dvs. det är det kvantitativa görandet
som utgör bottenplattan för en kvalitativ analys av barns utsagor om idrott.
Betoningen på kvantitativa analyser av ett antal grupper i samhället kan säkert
relateras till konstruktionen av det socialliberalistiska subjektet som ett
solidariskt subjekt. Individen söker medborgarskap i en social gemenskap
(samhället) bestående av solidariska intressegrupper. Dessa kvantitativa
analyser var inte bara en avspegling av ’individen’ och ’samhället’ utan också
ett konkret försök att iscensätta samhället som en social och solidarisk

                                                            
418 Ibid., s. 29. Min kursiv. Ord och inga visor.
419 I Brunnbergs avhandling står en kvalitativ, nästan konceptuell, analys av idrottsbegreppet
såsom det betraktas inom idrottsrörelsen.
420 1980 skrev Ulla Tebelius i tidskriften Idrottsforskaren att det inte fanns ”några antydningar
om värdebas och teoretiska utgångspunkter för den (idrotts)forskning som bedrivs. Är det
möjligt att den diskussion om forskningsparadigm som har pågått inom
beteendevetenskaperna under hela 70-talet helt har gått idrottsforskarna förbi?” Tebelius
citerad i Andersson & Gustavsson 1985, Har idrotten någon mening? En kritisk granskning (D-
uppsats, Inst. för sociologi, Högskolan i Örebro och RF), s. 76.
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gemenskap av individer, samlande i ett antal grupper med specifika drag,
behov och intressen.

Aggestedt & Tebelius’ kvalitativa ansats är intressant på ytterligare ett
sätt utöver att den skiljer sig från de mer vanliga kvantitativa ansatserna. Det
könsneutrala tekniskt-instrumentella språkbruk som karakteriserar de kvantita-
tivt orienterade avhandlingarna tenderar att överges i det att författarna verkar
sträva efter att iscensätta en mer levandegjord framställning. Det könsspecifika
innebär att flickor i större utsträckning beskrivs utifrån ’hur de är’, medan
pojkarna beskrivs utifrån ’vad de gör’. Pojkarna beskrivs inte sällan som ’lirare’,
’idrottsstjärna’ eller sysslandes med någon idrottsgren, medan flickorna
genomgående beskrivs som ’liten’, ’blyg’, ’knubbig’, ’lång’, ’stor’, ’normalväxt’
osv. och ibland ännu mer nyanserat, som t.ex. ’mycket tjock, ganska stor och
ängslig’ eller ’normalväxt, lugn och lättpratad’.421 Framställningarna
konstruerar pojkar som ’göra-varelser’ och flickor som ’vara-varelser’.

Vetenskapsteoretiskt konstitueras den här tidens studier av struktura-
listiska och positivistiska diskurser, även om vissa fenomenologiska resone-
mang också förekommer. Gemensamt för den strukturella analysen och den
positivistiska, är den kvantitativa ansatsen. 1970-talets idrottspedagogiska
avhandlingar bygger på studier genomförda med stora statistiska material, där
frågeformulär som insamlingsmetod dominerar. Aktiviteter – görande – står i
förhållande till ’yttre’ sociala strukturer. När det gäller vad människor säger,
väger analysen istället över åt det positivistiska hållet. Vad människor säger står
då i ett linjärt förhållande till deras ’inre’ tyckande och tänkande – deras
’personlighet’. Själva görandet, t.ex. motions- och fritidsvanor, uppfattas som
uttrycken för en social struktur, medan det språkliga iscensättande av görandet
uppfattas som en avspegling av människors tänkande och tyckande. En enskild
människas motions- eller fritidsvanor uppfattas därvid som en avspegling av
dennes personlighet. Man motionerar med andra ord för att man ’vill’
motionera, men hur denna motionsverksamhet tar sig i uttryck blir en
strukturell fråga. Det linjära förhållandet mellan den ’yttre’ utsagan och det
’inre’ tänkandet, där tänkandet uppfattas som det primära (det cartesianska
cogitot) kallas rationalism. I förhållande till vad nämnda studier säger om
flickors och pojkars idrottsvanor, så står flickors och pojkars utsagor sålunda i
ett linjärt förhållande till kroppslig kön (eller könsidentiteten). Kroppsligt kön
utgör också grunden för flickors och pojkars görande, men vad som görs, blir
en strukturell fråga.

Ulf Brunnbergs avhandling Begreppet idrott hos människor inom idrotten utgör
ett undantag från de kvantitativt präglade studierna under den här tiden. Syftet
med denna var

att analysera idrottsbegreppet hos grupper inom idrotten främst med avseende på
stabiliteten och förändringen i begreppet. Detta betyder att jag vill ta fasta på vad som
händer med människor som idrottar, hur de anammar idrotten och införlivar den i sitt
liv. Det är en process som tar i anspråk dels resurser att lära sig vad idrott är

                                                            
421 Därtill kommer att andelen citerade flickor endast uppgår till tre fjärdedelar av andelen
citerade pojkar.
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organisations- och verksamhetsmässigt, dels förändra och utveckla resultatet av denna
inlärning i enlighet med respektive individ egna personliga förutsättningar.

I Brunnbergs diskurs uppträder undersökningspersonerna som objekt, vilka
’lär sig’ och ’införlivar’ idrott med sin personlighet. De ’socialiseras’ till
idrottare. Brunnbergs intervjuer med människor inom idrottsrörelsen
påminner en del om mina intervjuer. Skillnaden är att mitt analysobjekt är de
historiskt konstituerade diskurser som reglerar intervjupersonernas tänkande
och självförståelse, medan Brunnbergs analysobjekt utgörs av det tänkande
vilket intervjupersoners tal utgör representationer för. Intervjuutsagorna
uppfattas som de ’yttre’ effekterna (representationerna, avspeglingen) av
intervjupersonernas ’inre’ tankar och livsvärld (tolkning). Men det är inte
intervjupersonernas inre i naturalistisk eller idealistisk bemärkelse utan i
strukturalistisk. Intervjupersonernas uppfattning om idrott är konsekvensen av
att ha deltagit i idrott, där idrottens värden och normer ’smyger sig på’
idrottsdeltagaren och lärs in eller införlivas i dennes personlighet.

I citatet av Brunnberg ovan utgör individen och idrotten från varandra
separerade analysenheter, där idrottens vanor, värden och normer lärs in av
individen. Hon eller han gör dem till ’sina’. Engström skriver i denna fråga:

En annan viktig utgångspunkt har varit att mänskligt beteende är ett resultat av den
reflekterande individens interaktion med sin omgivning. Människans handlande är
således inte enbart en produkt av yttre miljöinflytande utan har sitt ursprung i
individen. Individen står emellertid i ett ständigt interaktionsförhållande till sin miljö.
Individen påverkar och påverkas av sin miljö. Individen och miljön är i ett växelspel
ständigt stadda i förändring.422

Människans verklighet är inte en gång för alla given. Visserligen är individen präglad
av den sociala miljö som omger honom, men genom sin aktivitet förändrar han den
kontinuerligt.423

Fysisk aktivitet betraktat som kulturfenomen är en produkt av det samhälle vi
lever i. Orsakerna till människors handlingar går inte att reducera till ’yttre
miljöinflytande’, utan har sitt ursprung i ’individen’, som står i ett ’ständigt
interaktionsförhållande till sin miljö’. ’Individen och miljön är i ett växelspel
ständigt stadda i förändring’. ’Individ’ och ’miljö’, eller ’samhälle’, konstrueras
som två interagerande storheter, men samtidigt åtskilda såtillvida att de
’påverkar’ varandra.. ”Det centrala temat” i Patrikssons ”avhandling är
frågeställningar som berör barns och ungdomars socialisation till och
involvering i idrott.”424 Inom den strukturalistiska, eller strukturanalytiska,
forskningen, där samhället och ’sociala institutioner’, utgör grundläggande
storheter, är begreppet ’socialisation’ centralt. ”Socialisationen är den process
då individen införlivar den existerande sociala ordningen i sin personlighet.”425

Förhållandet mellan individ och samhälle, eller mellan ’aktör’ och ’struktur’ för

                                                            
422 Engström 1975, s. 9f.
423 Aggestedt & Tebelius 1977, s. 29.
424 Patriksson 1979, s. 3.
425 Ibid., s. 64. Jfr också likheterna med Engströms resonemang ovan.
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att använda några i sammanhanget relevanta begrepp, är förknippat med
strukturalistisk forskning. I denna ansats utgör människan förvisso ingen ’tom
tavla’ som fylls på genom socialisation, men framstår dock som tämligen
passiv i förhållande till den påverkan som hon utsätts för.

Tidigare hävdade jag att de kategorier som framträder i analyserna i de
fyra avhandlingar som berör barn- och ungdomsidrotten är av relativt
oproblematiserat slag. Så även kategorin kön. ’Flickor’ och ’pojkar’ blir, precis
som 1950-talets idrottsfysiologiska forskning, två variabler som får utgöra
referenspunkter för varandra, där variablerna konstrueras som två homogena
och autonoma kategorier för att göra det statistiska materialet begripligt och
meningsfullt. I de flesta fall uppträder rubrikerna ’flickor’ och ’pojkar’ i snart
sagt varje figur och tabell, även om det inte har angetts som ett specifikt syfte
att undersöka skillnader och likheter mellan flickor och pojkar. På samma sätt
mynnar resultatredovisning426 eller diskussion427 ibland ut i ett resonemang
kring flickors och pojkars idrottande. Detta förhållningssätt konstruerar
’flickor’ och ’pojkar’ som två ’naturligt’ avgränsade och åtskilda kategorier.

Även i det att kategorin kön specifikt fokuseras, förelåg det vid den här
tiden inte något problematiserande köns- eller genusperspektiv. Göran
Patriksson vittnar om saknaden av riktigt bra verktyg för att diskutera köns-
skillnader. Han berör, ganska kortfattat, begreppet ’könsroll’,  respektive
’manliga’ och ’kvinnliga egenskaper’. Ett tredje var begreppet ’androgyn’:

Med det nyligen introducerade begreppet ”androgyny” hävdas att maskulinitet –
femininitet inte är bipolära [motsatta; min anm.] egenskaper, utan att de i stället är
komplementära […]. En ”androgyn” individ är en person som ”ligger högt” både på
maskulinitet och femininitet och antas därför ha en större grad av flexibilitet eftersom
”… he can remain sensitive to the changing characteristics of a specific situation and
engage in whatever behavior that seems most appropriate at the time” (Santomier m
fl. 1979 s 687).428

Begreppet ’androgyn’ hänvisade i princip till s k ’pojkflickor’ (eng. ’tomboys’),
vilka uppvisade speciellt maskulina drag och därvid ’drogs’ till idrotten. Den
dominerande diskursen vid den här tidpunkten är att ’den traditionella
könsrollen’ (dvs. flickornas könsroll; min anm.) bör ändras så att flickors
involvering i idrott kan ökas.429 Att vara ’pojkflicka’ var i den bemärkelsen
något positivt, men inte desto mindre problematiskt. Därtill var det ”speciellt
viktigt att man skapar möjligheter för ungdomarna [läs: flickor och pojkar] att
träffas i samband med sitt idrottsutövande.”430 Att flickor och pojkar skulle
tävla tillsammans diskuterades aldrig.

                                                            
426 Engström 1975, s. 29ff.
427 Patriksson 1979, s. 180f.
428 Ibid., s. 181. Min kursivering.
429 Ibid.
430 Engström 1975, s. 46.
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Idrottshistoria
Det är knappast någon tillfällighet att intresset för idrottsrörelsens historia når
akademiska kretsar under 1970-talet. Idrottshistorisk forskning i vid bemär-
kelse var inget nytt fenomen. I en översikt av sådan forskning pekar Jan
Lindroth på, för det första att linggymnastiken kraftigt dominerade fram till
mitten av 1900-talet. För det andra att den präglades av en nationalistisk
tendens. För det tredje att gymnastikhistorikerna saknade en fast plats i den
akademiska världen.431 Det nya inslaget från och med 1970-talet är intresset för
idrottsrörelsens, tävlingsidrottens och RF:s historia. En sådan förändring kan
säkert relateras till en förändrad relation mellan staten och idrottsrörelsen. Den
idrottshistoriska forskningen är uppenbart knuten till de problemområden
som är aktuella inom idrottsrörelsen, och omvänt används den som politiska
slagträn av idrottens företrädare för att ge politisk auktoritet och legitimitet,
hur objektiv forskningen än vill framstå som. Aktuella problemområden i de
analyserade avhandlingarna är idrotten som folkrörelse, arbetarrörelsens och
’arbetaridrottens’ historia i Sverige och läkarkårens inställning till idrott i
sekelskiftets Sverige.

Vetenskapsteoretiskt känns ansatserna från den idrottspedagogiska
forskningen igen. Forskningsupplägg och förklaringsmodeller pendlar mellan
positivistiska och strukturalistiska diskurser. Alla de tre avhandlingar som lades
fram under 1970-talet berör en tidsperiod mellan några decennier före
respektive efter sekelskiftet 1900, dvs. under den period då linggymnastiken
förlorade sin dominerande ställning i svenskt idrottsliv till den RF-organise-
rade tävlingsidrotten. Låt mig börja med de två senare avhandlingarna för att
avsluta med den första, Jan Lindroths Idrottens väg till folkrörelse (1974).

Arbetaridrottens historia kanske med dagens ögon ter sig som ett något
udda tema, men i samband med 1970-talets maktdiskussion och kanske ännu
hellre i förhållande till den ’borgerliga’ idrottens stöd från socialdemokratin
blir intresset för den mer begriplig.432 I avhandlingen Arbetarrörelsen och idrotten
1919-1939 presenterar författaren Rolf Pålbrant i inledningen flera, företrädes-
vis tyska, undersökningar å ena sidan om arbetaridrotten, å den andra om
idrott i allmänhet ur ett marxistiskt perspektiv. Härvid nämner Pålbrant flera
kända marxistiska författare som Gerhard Vinnai, Bero Rigauer och Ulrike
Prokop.433 Till skillnad från dessa marxistisk-strukturalistiska studier om idrott,
är Pålbrants ansats tämligen strikt positivistiskt deskriptiv. Idrottens ideolo-
giska inslag och förhållandet mellan arbetaridrotten och ’den borgerliga
idrotten’ undersöks, men med den positivistiskt-deskriptiva ansatsen framstår
framställningen som harmoniserande, vilket understryker den bevarande
inställning till idrotten som dominerande under 1970-talet.

I Manschettyrken, idrott och hälsa. Studier kring idrottsrörelsen i Sverige, särskilt
Göteborg, intill 1900 (1978) undersöker Bode Janzon ”idrottsrörelsens sociala

                                                            
431 Lindroth 1987, Historisk (humanistisk) idrottsforskning – en översikt, i Samhällsvetenskaplig
och humanistisk idrottsforskning. (Riksbankens Jubileumsfond 1987:2), s. 28.
432 Jfr. SOU 1969:29 Idrott åt alla.
433 Se Pålbrant 1977, Arbetarrörelsen och idrotten 1919-1939 (diss., Studia historica Upsaliensa;
91), s. 16-23.
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struktur på basnivån,”434 i synnerhet bland s.k. ’manschettyrken’, med
utgångspunkt från sekelskiftets Göteborg. Med manschettyrken avser Janzon i
vid bemärkelse ”den tidiga borgerligt rekryterade idrottsrörelsens
målgrupp”.435

Avhandlingen behandlar […] relationen idrott och borgerligt-urbana livsmönster. Här
avses inte i första hand idealbildningens, t.ex. betoningen på fair-play, inflytande på
idrottsverksamheten, utan snarare föreställningar om detta livsmönsters inflytande på
vissa borgerliga ungdomsgruppers fysiska och psykiska hälsa: skolungdom, ungkarlar,
stillasittande yrkesgrupper etc. Var den uppfattningen rådande i medicinsk opinion att
vissa drag i borgerligt-urbana livsmönster hade ett fysiskt och psykiskt förvekligande
inverkan? Vilken eller vilka funktioner – i abstrakt mening – fyllde idrottsutövning i
sammanhanget?436

I Janzons avhandling framträder strukturalistiska tankegångar tydligare än i de
två andra avhandlingarna från denna tid. Med begreppet ’struktur’ avser
Janzon ”medlemskaderns i lokala [idrotts]föreningar sammansättning, dvs.
mönster ifråga om yrke, ålder, civilstånd etc.”437 I flera av kapitlen betonas
denna strukturella ansats, t.ex. kapitel IV. Idrottsrörelsens sociala struktur.
Med särskild inriktning på göteborgsföreningar 1874-1910 och kapitel VI.
Idrott och social struktur.438 Dessa avsnitt innehåller också en gedigen
kvantitativ beskrivning av de olika idrottsförbundens och –föreningarnas
sociala sammansättning. Detta strukturanalytiska förhållningssätt slår ibland
över i en markant positivism, bl.a. illustrerat genom hypotesprövning: ”Den
metod som kommer att användas för att finna empirisk bekräftelse på teorin
kan karakteriseras som en indicerande verifieringskedja”439; samt genom
källmaterialets karaktär av omedelbara närhet till en historiskt förfluten tid.
Naturligtvis saknas inte källkritik i de idrottshistoriska avhandlingarna.
Källkritik utgör ett signum för historisk forskning oavsett perspektivtagande
eller problemområde. Men källkritiken följer den positivistiska grundtanken
om giltighet och tillförlitlighet (validitet och reliabilitet). Är källorna giltiga och
tillförlitliga är de så att säga tämligen oproblematiska lämningar eller
avspeglingar av historiska skeenden och människors tänkande i en historiskt
förfluten tid.440

På sätt och vis är Janzons avhandling något ’före sin tid’ i det att fokus
ställs mot idrottens relation till hälsa. Under flera decennier, från tiden efter
andra världskriget, har idrott och hälsa i princip uppfattats som synonyma
begrepp. Det är först under 1990-talet, bl.a. i samband med ändringen från

                                                            
434 Janzon 1978, Manschettyrken, idrott och hälsa. Studier kring idrottsrörelsen i Sverige, särskilt
Göteborg, intill 1900 (diss., Meddelanden från Historiska institutionen i Göteborg 14,
Göteborgs universitet), s. 7.
435 Ibid.
436 Ibid.
437 Ibid.
438 Ibid., s. 121 resp. 197.
439 Ibid., s. 118.
440 Janzon diskuterar emellertid mer ingående hur man, med nutidens ögon, ska tolka
diskussionen om idrott och hälsa hundra år tidigare. Se ibid., kap. 1, avsnitt 3., ss. 10ff.



238

Idrott till Idrott och hälsa som beteckning för skolans ämne för fysisk bildning,
som relationen mellan idrott och hälsa på allvar har börjat problematiseras.

Signifikativt för både Janzons och Pålbrants avhandlingar är att kvinnor i
princip är ’osynliga’, vilket påminner om den idrottsfysiologiska forskningen
under 1970-talet. Detta kan ses som ett uttryck för att den idrottshistoriska
forskningen (åtminstone när det gäller Lindroths arbete), för att tala med
Pålbrant, fokuserat ”den tidiga idrottsrörelsens framväxt från aktörscentrerade
utgångspunkter,”441 snarare än från strukturella. I Janzons avhandling dyker
kvinnor upp något oftare än i Pålbrants. Dessa tillfällen rubriceras emellertid
inte specifikt med något som hänvisar till den specifika frågan om kön.442

Kvinnors ’osynlighet’ är också påtaglig i Jan Lindroths avhandling Idrottens väg
till folkrörelse. Studier i svensk idrottsrörelse till 1915 (1974). Denna avhandling har, i
förhållande till de andra två, fått det ojämförbart största inflytandet såväl över
senare forskning som över självförståelsen inom idrottsrörelsen.

I Lindroths avhandling behandlas idrottens vara eller icke vara som
’riktig’ folkrörelse – och därigenom en legitim mottagare av statliga medel.
Lindroths ansats, där hypotesprövning är central, är karakteristisk för positivis-
tiskt inspirerad forskning. En uppsättning kriterier ställs upp för vad som ska
betraktas som en ’riktig’ folkrörelse. Den empiriska undersökningen leder
därefter i bevis för att verifiera eller falsifiera den uppställda hypotesen: ’är
idrott en riktig folkrörelse eller är den inte det?’ Vad som stod på spel var
idrottsrörelsens legitimitet i förhållande till andra folkrörelser och rätten till en
formell ställning som en frivillig, självständig, varaktig, organisatoriskt upp-
byggd och medlemsmässigt omfattande (där medlemmarna är spridda i social
och geografisk bemärkelse) verksamhet, innefattandes ett ideologiskt och ett
”dynamiskt” moment.443 Kort och gott, en riktig folkrörelse.

Idrotten grundade i mångt och mycket sin legitimitet (som legitim
fostrare och mottagare av statliga och kommunala medel mm.) på att vara just
den folkrörelse den utgav sig för att vara. Mot bakgrund av att Lindroth kom
till den viktiga slutsatsen att idrottsrörelsen faktiskt är att betrakta som en
riktig folkrörelse, skrev Bengt Wallin och Lars Liljegren följande i sin debatt-
bok Idrott i rörelse från 1984:

RF har en dubbelroll i idrottsorganisationens topp. Det är dels i myndighets ställe, dvs
RF är i stället för ett statligt verk exempelvis som SÖ inom utbildningsområdet. Dels
är RF topporganet i idrottsrörelsen, ofta utnämnd till Sveriges största folkrörelse.
Dock inte av alla. I olika sammanhang stöter vi på dem som inte anser att
idrottsrörelsen är en riktigt fullvärdig idrottsrörelse. Historikern och forskaren Jan
Lindroth har emellertid påvisat att de krav som enligt tradition kan ställas på en
folkrörelse uppfylls av idrottsrörelsen. Det är 11 olika krav. Idrotten uppfyller dem
alla. Det är upp till den som har avvikande uppfattning att bevisa motsatsen. Skönt.444

                                                            
441 Pålbrant 1977, s. 16. Min emfas.
442 Janzon (1978) redovisar t.ex. hälsotillståndet i flickskolan i det sena 1800-talet (s.  33),
föredrag om kvinnors fysiologi och ’träningsråd’ (såsom Charles Dicksons inför Göteborgs
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle år 1859, s. 25) och idrottandet i
’frökenföreningar’ som Sköldmön (s. 123).
443 Lindroth 1974, s. 18f.
444 Wallin & Liljegren 1985, s. 15.
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Detta utgör ett tydligt exempel, menar jag, på hur nära relaterade idrotts-
rörelsen och den idrottshistoriska forskningen är. De två verksamheterna
förutsätter och understödjer varandra i förhållande till frågor om politisk
legitimitet och auktoritet. Femton år efter Lindroth (och fyra efter Wallin och
Liljegren) skrev Eva Olofsson att det är tveksamt om idrottsrörelsen verkligen
kan betraktas som en verklig idrottsrörelse, eftersom kvinnorna (som utgör
hälften av befolkningen) dittills varit så frånvarande. Olofssons avhandling
utgör en ofta använd referens, vågar jag påstå, i den svenska genusrelaterade
idrottspedagogiska forskningen. Avhandlingen är intressant också för att den
sammanför pedagogiska frågor med en historisk ansats.

Har kvinnorna en sportslig chans? Pedagogisk och historisk syntes

Eva Olofssons doktorsavhandling Har kvinnorna en sportslig chans? Idrottsrörelsen
och kvinnorna under 1900-talet, från 1989, var den första idrottspedagogiska
avhandling som problematiserade kön utifrån feministisk teoribildning och såg
relationerna mellan kvinnor och män som uttryck för makt. Syftet med
avhandlingen var att ”beskriva och försöka förstå villkoren för kvinnors
deltagande i idrott, såsom de uppställs av Sveriges Riksidrottsförbund och dess
medlemsorganisationer”,445 och den övergripande frågeställningen var huru-
vida svensk idrottsrörelse verkligen tar ”hänsyn till kvinnors liv och erfaren-
heter vid utformningen av idrott för kvinnor?”446 Ansatsen kan i huvudsak
betecknas som liberalfeministisk, även om radikalfeministiska resonemang
ibland får komplettera framställningen.447 I förlängningen såg Olofsson sitt
arbete som ett led i en strävan efter att ’frigöra’ kvinnor både i och genom
idrotten.448 Idrotten uppfattades m.a.o. som en frigörande potential.

Den första utgångspunkten för Olofssons arbete var att företeelser inom
idrotten relaterades till ”de ramar, som det omgivande samhället ger och har
gett sett utifrån ett historiskt perspektiv.”449 Den andra utgångspunkten gäller
’frånvaron’ av kvinnor i bilden av historien, kvinnors ’osynlighet’ i historien.

I det förflutna liksom i många samhällen i nutiden är kvinnan politiskt, juridiskt och
moraliskt definierad som en ”icke-person”. [… Som] icke-person har det varit
naturligt, att hon inte avsatt mycket spår i det historiska materialet, ofta inte heller i
nutida material.450

                                                            
445 Olofsson 1989a, s. 15.
446 Ibid., s. 11.
447 Bl.a. diskuterar Olofsson sin studie utifrån patriarkatsbegreppet: ”I patriarkatet ser
kvinnors livserfarenheter annorlunda ut än mäns. Kvinnors livserfarenheter tas i liten
utsträckning till vara vid organisationen av vårt samhälle.” Olofsson 1989a, s. 14.
448 Ibid., s. 11f.
449 Ibid., s. 13.
450 Kvinnors liv i det svenska samhället. 2 1981, s. 5, citerad i ibid., s. 55.
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Detta intresse för synliggörandet av det som hittills varit osynligt ska beröras
lite mer ingående. Så sent som 1999 berättar den amerikanska idrotts-
historikern Patricia Vertinsky i en artikel om idrottsutbildningens historia om
den kände historikern Eric Hobsbawm, som på ålderns höst reflekterade över
sitt forskningsarbete:

Looking back at his survey of the development of social history, Hobsbawm has
written recently of his astonished embarrassment at making no reference whatsoever
to women’s history. Nor, he adds did the most distinguished males in the profession
notice their blindness to work with this historical focus.451

Sådana uttrycksformer är emellertid betydligt äldre än så. Olofsson refererar i
frågan till en vid den tidpunkten tio år gammal artikel:

[Det är] frapperande hur blinda gängse övergripande samhällsteorier i allmänhet är för
kvinnans roll i utvecklingen, och hur svårt man tycks finna det att integrera
kvinnoperspektiv i sådana sammanhang.452

Denna ’blindhet’ för kvinnor tillskrivs de olika teorier som legat till grund för
forskningen:

Förenklat kan dock sägas att kvinnoforskningen inledningsvis var fokuserad på att
fylla de tomrum, som den traditionella forskningen lämnat, t ex att beskriva kvinnors
situation vid olika tidsepoker och i olika samhällen och institutioner. De inom den
traditionella forskningen tillämpade begreppen, teorierna och metoderna och därmed
även dess empiri och resultat kom ganska snart att ifrågasättas av kvinnoforskarna.
Det innebär att kvinnoforskningens kompletterande fas har följts av en korrigerande
fas.453

Uppsåtet i feministiskt präglad historieforskning är alltså inte bara att råda bot
på könsblindheten och ’synliggöra’ kvinnorna i historien, i Olofssons fall den
svenska idrottshistorien under 1900-talet, utan också att ”korrigera bilden av
den svenska idrottsrörelsens framväxt, såsom den hittills presenterats.”454

Bruket av den feministiska teoribildningen blev ett medel för att på ett mer
sanningsenligt sätt gestalta idrottshistorien.

Det är säkert sant att kvinnor varit osynliga i historien om utgångs-
punkten är nutidens sätt att se på kön. För att kunna säga att kvinnor genom-
gående har osynliggjorts krävs det att kategorin ’kvinnor’ utgör en beständig
och alltid identifierbar kategori. Detta är inte helt självklart. Ser man ’kvinnan’
som en historisk produkt eller invention, är det helt enkelt inte alltid möjligt att
se henne förrän hon har blivit synliggjord. Synliggörandet är alltså inte
nödvändigtvis synliggörandet av något som varit synligt hela tiden, bara man
ville titta, utan att det så att säga inte setts för att det inte funnits någon
                                                            
451 Vertinsky 1999, Gender Relations, Physical Education and Sport History: Is It Time for a
Collaborative Research Agenda?, i Trangbaek & Krüger (red), Gender & Sport from European
Perspectives (Köpenhamn: European Committee for the History of Sport in Europé), s. 14.
452 Kälvemark & Åberg 1980, citerade i Olofsson 1989a, s. 13.
453 Ibid.
454 Ibid., s. 20.
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anledning att se. Det är, för att dra de politiska konsekvenserna av detta
resonemang, med andra ord inte säkert att ’kvinnor’, uppfattad som en mer
eller mindre homogen grupp med gemensamma intressen och erfarenheter,
’mot sin vilja’ har förnekats en position som legitimt politiskt subjekt och
kunskapssubjekt i historieforskningen, däremot att ’kvinnan’ inte existerat som
politisk eller kunskapsmässig kategori – och att hennes (liksom hans) existens
inte på något sätt skulle vara självklar. Att synliggöra kvinnor i historisk
forskning förutsätter de historiska, makt och kunskapsrelaterade, skeenden
som gör kvinnor synliga. Hobsbawm m.fl. historiker såg inte kvinnohistorien
för att de inte ville se den, utan för att de inte hade anledning att se den (och i
den bemärkelsen gick den heller inte att se). Synliggörandet av kvinnor i
historieforskningen handlar om att iscensätta ’kvinnlig’ subjektivitet och
konstruera den som jämställd med ’manlig’. Att kartlägga kvinnors verksamhet
utgör ett sätt att iscensätta ’kvinnan’ som ett givet objekt/subjekt.

Feminismen har emellertid under de senaste decennierna varit en vital
forskningstradition och 1980- och 1990-talen har präglats av en explosions-
artad utveckling när det gäller köns- och genusteorier. I en litteraturöversikt
om forskning om kön och idrott skriver Anna Paijkull Karlsson (1997), att
man ur ett internationellt perspektiv under den här perioden kan skymta en
rörelse från en empiristiskt inriktad ansats med en okritisk idrottssyn, s.k. ”her-
storys in sport”, till en mer teoretiskt och kritiskt präglad ansats (med
influenser från marxism och radikalfeminism).455 Forskningsfokus pendlar
mellan två poler, den ena en empiristisk och ickeproblematiserande, den andra
en teoretisk och kritiskt reflexiv: kartläggning respektive problematisering.456

Kartläggning (empirism), som var vanlig under 1970-talet, går, som jag ser det,
hand i hand med en bevarande syn på samhället, medan problematisering står i
en inbördes relation till förändringsstrategier.

Feminism som vetenskapsteori är tvärvetenskaplig och utmärks av ett kritiskt
samhällsperspektiv och en kritisk kunskapssyn vars uttalade mål är att identifiera,
blottlägga och förändra maktstrukturer som är förtryckande.457

Problematiseringen utgör ett incitament till att börja tänka annorlunda om
objektet ifråga, för att därigenom möjliggöra en omkodning av dess betydelse,
omfång och praktiska innebörd. När Paijkull Karlsson skriver att ”feminism är
[…] ett kritiskt perspektiv som vill påvisa att kön har en politisk betydelse,”458

                                                            
455 Se Paijkull Karlsson 1997, Från her-story till poststrukturalism (D-uppsats, Historiska
institutionen, Stockholms universitet), ffa s. 37. Olofsson (1989a) skriver också: ”de tidiga
undersökningarna var i huvudsak deskriptiva och könsskillnader beskrevs med manligt
beteende som norm. De vanligast förekommande förklaringsgrunderna till de empiriska
resultaten var ’rådande könsroller i samhället’ och/eller ’felaktiga attityder inom idrotten’” (s.
14).
456 Paijkull Karlsson (1997) skriver att forskning om idrott och kön präglats av en övergång
från s k ’her-storys’, kvinnoforskning av positivistiskt snitt, till mer teoretiskt komplexa
studier som berör relationerna mellan män och kvinnor, mellan manlighet och kvinnlighet.
457 Fagrell 1998, Det mest naturliga?, i Fagrell & Nilsson (red), s. 89. Min kursiv.
458 Paijkull Karlsson 1997, s. 7.
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så kan denna deskriptiva ansats samtidigt förstås i omvänd och skapande form,
dvs. att feminismen iscensätter ett kön som har politisk betydelse.

Detta sätt att synliggöra ’kvinnor’, att hitta metoder som gestaltar
kvinnohistorien och den kvinnliga världen på ett adekvat sätt, utgör för Butler
en dubbeleggad strategi.459

        Viljan att synliggöra kvinnors liv och historia handlar, med Butlers
(foucaultinspirerade blick) en central del i modern maktutövning. Den handlar
inte så mycket att gestalta den kvinnliga erfarenheten och subjektiviteten såsom
den alltid har existerat, utan om att skapa kvinnlig subjektivitet i nutiden, där
historiskt material utgör grunden för iscensättningen av denna ’kvinna’.
’Friheten’ handlar i den bemärkelsen om kvinnors möjligheter och rättigheter
att styra sig själva och andra under samma villkor som män: styrning i kvinnlig-
hetens (och manlighetens) namn/styrning i jämställdhetens namn.

I sin avhandling gick Olofsson till angrepp mot den passiva inställning
till jämställdhet som dominerade inom idrottsrörelsen fram till denna tid.
Olofsson menade att jämställdhetsfrågorna, genom att handläggas av specifika
kommittéer och personer med ett specifikt ansvar för jämställdhetsfrågor,
kommit att marginaliseras, dvs. förskjutas från huvudarenan när det gäller
idrottspolitiken. Jämställdhet kom att konstrueras som en demokrati- och
fördelningsfråga och inte som en attitydfråga och konvergerar i det avseendet
med Idrottens jämställdhetsplan.460 Det skäl som Olofsson anger till den
begränsade framgång som arbetet för jämställd idrott haft, är i huvudsak att
jämställdhet dittills endast definierats kvantitativt och därtill att ett ökat
kvinnligt deltagande sågs som lösningar på en rad andra problem som
ledarbristen och strävan efter att betona idrottens sociala karaktär.461

I det avslutande kapitlet sammanfattar Olofsson problematiken på ett
sätt som väl illustrerar den teoretiska grund på vilken framställningen vilar.
Olofsson återkommer här till en mening som formulerades redan i avhand-
lingens inledning, nämligen att ”Idrotten har skapats av och för män och dessutom
beskrivits av män.”462 Denna mening blir m.a.o. såväl en utgångspunkt som en
slutsats för undersökningen. Olofsson fortsätter:

Idrottsrörelsen är således långt mer en mansrörelse, än den folkrörelse, som dess ledning
och tidigare forskning karaktäriserat den som. Männen besitter makten, vilket innebär
att de har kontroll över kvinnorna och deras idrottsutövning. Männen har rätten att
definiera vad som är det riktiga idrottsliga beteendet. Kvinnors idrottsutövning är

                                                            
459 I Gender Trouble skriver Butler: ”For the most part, feminist theory has assumed that there
is some existing identity, understood through the category of women, who not only initiates
feminist interests and goals within discourse, but constitutes the subject för whom political
representation is pursued. […] For feminist theory, the development of a language that fully
or adequately represents women has seemed necessary to foster the political visibility of
women. This has seemed obviously important considering the pervasive cultural condition in
which women’s lives were either misinterpreted or not represented att all. [… Thus] the
feminist subject turns out to be discursively constituted by the very political system that is
supposed to facilitate its emancipation” (s. 1f).
460 Se Olofsson 1989a, s. 79f.
461 Se ibid., s. 80.
462 Ibid., s. 182.
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underordnad männens. […] Trots denna mansdominans deltar många kvinnor i idrott.
Kvinnornas beteenden och förhållningssätt avviker dock från männens. Det är här
relevant att tala om avvikelse, då det är manligt beteende och förhållningssätt som är norm inom
idrotten. […] Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte finns någon kvinnlig idrott. Det
finns endast kvinnliga utövare i manlig idrott. Däremot har det under lång tid funnits en
specifik kvinnlig gymnastik, som har byggt på antagandet om kvinnors särart – en
aktivitet som idag successivt håller på att försvinna.

Maktperspektivet utgörs av det som jag tidigare har betecknat som en
juridiskt-negativ uppfattning av makt, vilket innebär att makten är något
(objekt) som kan besittas och utövas spontant.463 Det är också denna makt-
konception som ligger till grund för RF-dokumentet Idrottens jämställdhetsplan
och det jämställdhetsarbete som präglat idrottsrörelsen under 1990-talet.
Effekterna av detta engagemang har bidragit till en ökad betoning på åtskillnad
när det gäller kvinnors och mäns mentaliteter, språkbruk, ledarskap mm.
Denna betoning på åtskillnad inom idrotten ter sig desto mer intressant i det
att Olofsson hävdar att den moderna tävlingsidrottens utformning bygger på
en föreställning om likhet mellan könen.

Det paradoxala med situationen inom tävlingsidrotten är att idrotten makthavare
synes ha delat Gymnastikförbundets kvinnosyn om den kvinnliga särarten, men
utformat sitt idrottsliga utbud för kvinnor med utgångspunkt i föreställningen om
könens likhet.

De kompromisser eller anpassningar, som gjorts i regelsystemet för kvinnors
deltagande i tävlingsidrott, […] blir i skenet av detta förståeliga. Kvinnans fysiska
underlägsenhet kompenseras för att upphäva särarten och för att likheten ska uppnås.
[…] Tävlingsidrotten förutsätter kvinnans likhet med mannen – kvinnan är fysiskt
underlägsen mannen – kvinnan presterar sämre resultat – kvinnors idrottsprestationer
får lägre värde – det lägre värdet legitimeras av marknaden – kvinnors villkor inom
idrotten blir sämre än männens.464

Detta spel mellan likhet och särart, där framsida respektive baksida utgörs av
än det ena än det andra, illustreras väl genom följande exempel. Olofsson gör
några intressanta iakttagelser under OS i Söul 1988, där den nu avlidna
amerikanska sprintern Florence Griffith-Joyner, eller Flo-Jo, framträdde på ett
uppseendeväckande sätt:

Hennes idrottsbeteende var manligt, samtidigt som hon till det yttre framhävde sin
kvinnlighet. Hennes idrottsliga prestation mättes med den manliga måttstocken och
befanns vara acceptabel. I syfte att undvika att bli betraktad som man, framhävde
denna kvinna, genom klädsel och uppträdande, de traditionella kvinnliga
egenskaperna.465

Flo-Jos idrottsbeteende var ’manligt’. Vad innebär det? Förmodligen att hon
sprang mycket fort, eller möjligen blott för att hon tävlade och strävade efter
internationella framgångar. Inom ramen för den här diskursen utgör sådana
                                                            
463 Jfr. ibid., s. 190: ”Jag har karaktäriserat idrottsrörelsen som en patriarkal institution,
innebärande att männen besitter makten inom idrotten.”
464 Ibid., s. 188 resp. 194.
465 Ibid., s. 186.
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saker inte, åtminstone inte på ett oproblematiskt sätt, någon ’kvinnlighet’. Man
kan inte uttrycka sin kvinnlighet genom att springa mycket fort och ’vilja vinna
till varje pris’. Men samtidigt är det just vad Flo-Jo gör, hon tävlar i OS,
springer fort och skiner till råga på allt av lycka i triumfens ögonblick. Alltså
behöver hon ’bejaka sin kvinnlighet’. Vad innebär det? Att hon måste undvika
att ’bli betraktad som man’? Möjligen. Är det inte snarare så att hon, om hon
uppträder alltför manligt riskerar att uppfattas som en tvivelaktig kvinna – som
icke heterosexuell.466 Den feminina apparitionen utgör ett ’alibi’ för att hon ska
betraktas som en ’riktig’ kvinna. Genom smink, klädsel och ett långt hårsvall,
övertygas vi om hennes ’normala’ sexualitet.467 Olofssons tes om en sorts
kompromiss mellan olika synsätt ifråga om konstruktionen av idrott är till-
talande. Kanske kan man, för att komplettera tesen om likheten i utförandet
(objektiva strukturer), också säga att de skilda tävlingsklasserna konstituerar en
könsdifferentierad subjektivitet, vilken förtydligas av Olofssons avslutnings-
fråga: ”Hur skall idrotten kunna bli en verklig folkrörelse, dvs en folkrörelse av
och för både kvinnor och män?”468

Nittiotalet

Pedagogik/psykologi, nyliberalism och kön under 1990-talet
När Idrottens forskningsråd (senare Centrum för Idrottsforskning)
arrangerade sin årliga konferens på Bosön i Stockholm 1988 hade den temat
’kvinnor och idrott’. Tjugo forskare och experter , bland annat Eva Olofsson,
presenterade sina studier och erfarenheter. Inom ramen för RF: s verksamhet
och Idrottens jämställdhetsplan, fortsatte jämställdhetsarbetet med ett specifikt
fokus på att förbättra just kvinnors villkor inom idrottsrörelsen. Medan
idrottsdiskursen och arbetet för jämställdhet inom idrottsrörelsen arbetade
utifrån särartsfeministiska utgångspunkter med tydligt essentialistiska drag,
kom den vetenskapliga diskursen emellertid att röra sig i en annan riktning
under de närmast följande åren. Idrottsdiskursen och den vetenskapliga
diskursen om kön och könsskillnader, som varit sammanflätad med social-
liberala diskurser som gemensam resonansbotten, löstes upp från varandra och
rörde sig i olika riktningar. Inom den idrottsrelaterade beteende- och samhälls-
vetenskapliga forskningen introducerades nya konstruktivistiska diskurser. I
och med denna nyorientering infördes ’genusteorier’, dvs. tankar om att
könen, könsskillnaderna och manligheten och kvinnligheten först och främst
måste betraktas som kulturella konstruktioner på abstrakt, eller subjektiv, nivå,
som både skapas utifrån och får återverkningar på skeendet i den historiska
verkligheten.469 Uttryck för denna rörelse inom idrottsforskningen är Nathalie
Koivulas Sport and Gender (1999), vars huvudspår förvisso närmast kan

                                                            
466 Däremot tror jag att desto fler misstänkte att hon var dopad med manliga könshormoner.
467 Olofsson 1989a, s. 190.
468 Ibid., s. 194. Original i emfas.
469 Jfr. jämförelsen mellan Yvonne Hirdmans konstruktivistiska diskurs och Dorfinger &
Mobergs positivistiska i kapitel 4.
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betecknas som socialpsykologiskt, men där tydliga konstruktivistiska och
kulturteoretiska resonemang också förs. Jag tänker också på Birgitta Fagrells
arbete med De små konstruktörerna, som så småningom såg dagens ljus i början
av det nya millenniet. Därtill kan ett gryende intresse för män, manlighet och
maskulinitet skönjas. Ett intresse som inte begränsar sig till svensk idrotts-
forskning, utan som gäller den samhällsvetenskapliga forskningen i stort.470 De
avhandlingar jag närmast tänker på är Per Nilssons Fotbollen och moralen (1993),
Tore Brännbergs Bakom kulisserna (1998) och Jens Ljunggrens historiska
avhandling Kroppens bildning (1999). Utöver dessa nämnda avhandlingar finns
ett antal avhandlingsprojekt som sysselsätter sig med konstruktionen av kön
eller manlighet.471

av ”frihetskonceptet” och därmed också en rekonstruktion vad beträffar styrning av
det individuella och personliga livet, av självaste självet. Det politiska subjektet
förverkligas idag inte i första hand genom att söka medlemskap i den kollektiva
samhällskroppen, utan snarare genom att som autonom individ få sitt medlemskap
definierat som fullständigt aktivt och i linje med en målsättning att nå personlig
uppfyllelse och en ny form av självständighet.472

Intresset för ’sociala praktiker’ försvinner kanske inte, men däremot den
strukturalistiska eller strukturanalytiska typen av studier. I större utsträckning
är det individens ’inre’, som i nyliberala sammanhang utgör såväl målet som
utgångspunkten för styrningen, som står i fokus. Där socialisation och fostran
i paternalistisk anda (’för ditt/vårt eget bästa’) tidigare var framträdande projekt,
är nu individens egna erfarenheter och hans eller hennes egen vilja (’för mitt
eget bästa’) den givna utgångspunkten. Detta medför att individens subjektiva
upplevelser och erfarenheter ökar i intresse och ses som grundläggande för
hennes göranden och låtanden. Det är inte så att görandet försvinner som
objekt för vetenskapliga studier. Däremot får varför-frågan, som hänvisar till
det ’inre’, snarare än var-, när- och hur-frågornas hänvisning till det ’yttre’, en
starkare betoning. Därtill betonas hur subjekten upplever sitt görande, dvs.
vilka erfarenheter som är förknippade med görandet, eller hur görandet
uppfattas eller förklaras fenomenologiskt. Idrottandets mening och individens
existens ställs inte längre i förhållande till den instrumentella nytta (framför allt
i fysiologisk bemärkelse) man kan ha av idrott, eller till det sociala
sammanhanget, utan till individen själv och dennes behov och intressen. I
socialpsykologen Tore Brännbergs avhandling Bakom kulisserna (1998) är det
t.ex. inte det faktum att männen i Brännbergs studie, och Brännberg själv,
spelar handboll som står i centrum och inte heller hur vi ska se på handboll i
ett strukturellt perspektiv. Istället är det de manliga handbollsspelarnas
                                                            
470 Se Ekenstam m fl. 1998, Rädd att falla. Studier i manlighet (Södertälje: Gidlunds), speciellt
artiklar av Johansson, Från mansroll till maskuliniteter: en inledning, ss. 7-15 och Ekenstam,
Historisk mansforskning, ss. 19-25. Titeln Rädd att falla alluderar på en roman av Erika Jong,
betitlad Rädd att flyga.
471 Karin Redelius (avhandlingsprojekt om professionella fostrare), Jane Meckbach och
Suzanne Söderström (gymnastikhistoria), Barbro Carli (skolans gymnastik- och
idrottsundervisning) arbetar alla med köns- eller genusteoretiska utgångspunkter.
472 Hultqvist & Petersson (red) 1995, s. 33.
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uppfattningar och erfarenheter av handbollspelandet som står i centrum, och
därvid också deras identitetsutveckling.473

Även inom psykologin märks denna förskjutning, men den tar sig i
uttryck på ett lite annorlunda sätt än inom pedagogiken. I Peter Hassméns
avhandling från 1991 är det just Perceived Exertion [upplevd ansträngning] som
står i fokus. Sådana studier förekom långt tidigare,474 men Hassmén framför
kritik mot den typ av studier som använder ’subjektiva upplevelser’ som ett
komplement till ’objektiva mätningar’ (dvs. fysiologiska experiment) eller 
t. o. m. som en sämre ersättning av de senare. Istället är det de ’subjektiva
upplevelserna’ som ställs i centrum och är av störst betydelse, såsom för
konvalescenters motivation att fortsätta med fysisk träning över huvud taget
efter det att de skrivits ut från sjukhuset.475 I den idrottspsykologiska diskursen
har det autonoma och rationella subjektet en privilegierad ställning. ’Viljan’ är
utgångspunkten, ’viljan till fysisk aktivitet’ i det här fallet. Olika modeller kan
sedan förklara eller öka förståelsen för det faktiska utfallet.

Följer man upp den andra dimensionen av görandet, den mellan görande
och tänkande, sker en rörelse i riktning mot görande och därmed i en riktning
om en mer intuitiv, spontan och kroppslig förståelse av mänskligt handlande.
Här utgör ’kroppsfilosofen’ Maurice Merleau-Pontys arbeten en given
utgångspunkt, vilket också är fallet i Birgitta Fagrells avhandling.476 I för-
hållande till den mer sociologiskt och durkheimianskt inspirerade ansatsen
under 1970-talet, framstår emellertid Pierre Bourdieus arbeten som en mer
given nyorientering. Med införandet av Bourdieus begrepp ’habitus’ ställs
individens ’inre’ i centrum, men inte ’inre’ i bemärkelsen kognitivt eller
intellektuellt inre, utan i en mer kroppslig och spontan bemärkelse. Habitus-
begreppet innebär:

Habitus är det system av i kroppen inpräglade vanor och dispositioner som verkar
bestämmande på hur människor handlar, tänker, uppfattar och värderar i givna sociala
sammanhang.477

Med habitusbegreppet som utgångspunkt vänder sig idrottspedagogen Per
Nilsson i Fotbollen och moralen (1993) i första hand mot just de moraliska
handlingar som konstituerar fotbollsspelandet på olika nivåer och inte mot det
etiska tänkande som fotbollsspelarna kan tänkas ha (även om detta inte är
oväsentligt). Individens tänkande är inte längre enkelt eller linjärt i förhållande
till hans eller hennes handlingar. Istället grundar sig människors göranden och
låtanden desto mer i vanemässiga handlingar och reflexivitet. Detta innebär
                                                            
473 Se Brännberg 1998. Jfr. Stråhlman 1997, Elitidrott, karriär och avslutning (diss., Acta
Universitatis Gothoburgensis, Göteborg Studies in Educational Sciences 117). Stråhlman
undersöker elitidrottares uppfattningar om och erfarenheter av sitt idrottsavbrott.
474 Hassmén fortsätter här det arbete som påbörjades av hans handledare, den världskände
psykologen Gunnar Borg, redan under 60-talet.
475 Se Hassmén 1991, Perceived Exertion. Applications in sports and exercise (diss., Psykologiska
institutionen, Stockholms Universitet).
476 Hos Fagrell (2000a) har det okroppsliga ’könsroll’ bytts ut mot ett kroppsligt ’genus’.
477 Nilsson 1993a, s. 45, med hänvisning till Bourdieu 1984, Distinction. A Social Critique of the
Judgement of Taste (London & New York: Routledge), ss. 169-175.
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inte att ansatsen är irrationalistisk. Moraliska handlingar kan fortfarande
diskuteras rationellt, vilket är precis vad Nilsson gör i sina intervjuer av
fotbollsspelare (intervjuerna kompletteras också av observationer av
fotbollsmatcher).

I den utsträckning upplevelsen får utgöra grunden för vetenskapliga
studier, verkar det också som om kvantitativa metodansatser har fått stå
tillbaka för kvalitativa. Intervjun och observationen har i stor utsträckning ersatt
frågeformuläret som datainsamlingsteknik – även om kvantitativa studier
fortfarande dominerar t.ex. inom psykologin, som hos Hassmén ovan.478 Ett
annat nygammalt inslag är en intensifiering av ett kritiskt, problematiserande
och reflexivt förhållningssätt. Ett sådant märks i Nilssons nyss nämnda arbete,
där Pierre Bourdieus tankar om hur olika smakdistinktioner, bidrar till att
konstituera olika sociala grupper och den prestige och status som är för-
knippad med dessa grupper. Smaken, som på ett subjektivt eller kroppsligt
plan (mikronivå) upplevs som i allra högsta grad naturlig och självklar, utgör
på samhällsplanet (makronivå) en teknologi för sociala distinktioner och
dominans. Ett uttryckligt maktperspektiv således. Ett annat exempel på
maktperspektiv serveras i Kjell Gustavssons avhandling Vad är idrottandets
mening? (1994). Där genomför Gustavsson, med utgångspunkt bl.a. i
frankfurtskolans och den kritiska teorins tankar om makt och styrning
(ideologikritik), en kritisk närläsning av texter som har sitt upphov eller
cirkulerar i idrottsrörelsen. Gustavsson lutar sig också mot en pragmatisk
diskurs. Detta innebär att han också försöker sig på att ge ett förslag på ett
normativt förhållningssätt när det gäller frågor som idrottsdeltagande och
idrottsledarskap. Av Gustavssons tre konstruerade rationaliteter, värde-
rationalitet (motsvarande, som jag ser det, en idealistisk tankefigur),
instrumentell rationalitet (en materialistisk tankefigur) och en kommunikativ
rationalitet (en konstruktivistisk tankefigur),479 framträder den sistnämnda,
inspirerad av den tyske filosofen Jürgen Habermas,480 som det önskvärda
alternativet.481 Man kan också diskutera i vilket sammanhang denna
’kommunikativa rationalitet’ är verksam och under vilka villkor.482

Det problematiserande förhållningssättet kan också förknippas med en
intensifierad benägenhet till förändring, en slags ständig beredskap till snabba
förändringar. Något som också känns igen i moderna slagord som ’livslångt
lärande’, där lärandet blir en livsprocess som aldrig tar slut – hela livet blir en
skola! – människor måste hela tiden vara beredda på att förändra sina
levnadsmönster, preferenser och färdigheter och det hela paketeras under

                                                            
478 Intervju är det dominerande inslaget i Carlson 1991, Vägen till landslaget. En retrospektiv
studie av framgångsrika ungdomar i sju idrotter (diss., Avdelningen för idrottspedagogisk forskning,
Institutionen för pedagogik och GIH, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm), Nilsson
1993a och Stråhlman 1997. Observationer dominerar i Brännberg 1998.
479 Se Gustavsson 1994, ss. 21ff.
480 Se t ex Habermas 1996, An Alternative Way out of the Philosophy of the Subject:
Communicative versus Subject-Centered Reason, i Cahoone (red), ss. 589-616.
481 Gustavsson 1994.
482 Jfr. diskussionen mellan Habermas och Foucault i Östling (red) 1989. Se också Lyotard
1996, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, i Cahoone (red): ss. 481-513
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glättiga etiketter som personlighetsutveckling eller ’personal management’. En
sådan prägel av ’personal management’ bär pedagogen Ove Stråhlmans
avhandling Elitidrott, karriär och avslutning (1997) över sig. Denna avhandling
handlar om de omständigheter som föranleder elitidrottande människor att
avbryta sin karriär och hur detta avbrott uppfattas av dem själva. I vilken
utsträckning kan ’elitidrottaren själv’ påverka omständigheterna vid sitt
idrottsavbrott. Utgångspunkten för resonemanget är, som det så ofta är när
det har med socialt önskvärda fenomen att göra,483 att idrottsavbrottet av
idrottsmannen eller –kvinnan upplevs som något problematiskt. Avbrottet blir
därigenom antingen något som idrottaren ’tvingas till’, eller något som hon
eller han ’måste ha hjälp eller stöd för att hantera’. I detta sammanhang skiljs
individen ut från sitt sociala sammanhang:

Men är det individen själv som tar detta beslut oberoende av andra, eller finns det andra
påverkansfaktorer, som andra personer i sammanhanget.484

’Samhällets’ eller ’miljöns’ påverkan ter sig emellertid långt borta. Påverkan
sker inte så mycket som ’socialisation’ (subjekt till objekt) utan som ’personlig
påverkan’ (subjekt till subjekt) från managers, tränare och andra aktiva av kött
och blod.

Det har redan framgått att individen och inte kollektivet, i anslutning till
fokus på upplevelser och kvalitativa aspekter (’inre’ faktorer), ställs i för-
grunden på kollektivets bekostnad. Intresset för fostran av individen till en
god samhällsmedborgare (socialisation) är inte längre lika påtaglig som
intresset för individens möjligheter att uttrycka sin egen vilja och självförverk-
liga sig i förhållande till andra autonoma individer. För att uttrycka sig precist
är temat inte längre individens frihet inom ramen för en offentlig social
gemenskap (samhället), utan individens frihet inom ramen för ett antal
tillfälliga och funktionella nätverk i en fragmenterad värld. Som ett brev på
posten ökar därigenom också intresset för kommunikation, nätverk och s k
’social kompetens’, tre begrepp som också har kommit att instrumentaliseras
påtagligt under den senaste tioårsperioden. Denna förändring kan ses som en
successiv rörelse mer än som ett absolut brott. I Rolf Carlsons avhandling
Vägen till landslaget (1991) är temat socialisation fortfarande påtagligt när-
varande. Carlson framställer dock inte individen och samhället som två direkt
mot varandra stående storheter. Istället lyfts den amerikanske forskaren Urie
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell in.485 I den utvecklings-
ekologiska modellen differentieras förhållandet mellan individ och miljö i flera
gradvisa steg, där relationerna mellan de olika nivåerna är att betrakta som
dynamiska och interaktiva.

                                                            
483 Som t.ex. att invandrarflickor ’förhindras’ att delta i idrott – inte att de ’inte vill’.
484 Stråhlman 1997, s. 2.
485 Se Carlson 1991, s. 69. I modellens centrum står individen. Därpå följer ’mikronivå’: t ex
kamrater, föräldrar, förening, tränare, ’mesonivå’: den samverkande effekten av olika
mikrosystem, ’exonivå’: t ex lokal idrottskultur, uppväxtort, och slutligen ’makronivå’: t ex
tävlingsidrottens organisation och utbildningssystem, statliga bidragsbestämmelser för
idrottsrörelsen.
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I och med att kvalitativa ansatser har ersatt kvantitativa, där intervjuer
och observationer används i större utsträckning än tidigare, framträder också
individens aktivitet och subjektivitet i ett nytt ljus i förhållande till enkät-
förfarandet. Många nya forskningsrön uppstår med andra ord helt enkelt för
att det forskningsmässiga ’hantverket’ förändras. Ofta betraktas de nya
resultaten emellertid som med verkligheten mer överensstämmande.486 Denna
nya ’sanning’ är emellertid inte heller den sann i absolut bemärkelse. Sanningen
är inte bara beroende av det som undersöks, utan också av undersökningens
premisser. Den sanning som uppfattas som giltig står i förhållande till den
sanningsregim som frambringar den. Den ’verkliga’ sanningen är alltid något
annat. Och med det är det dags att återvända till köns-/genusforskningen.

Jag inledde avsnittet med att påstå att det nu är manligheten och inte
kvinnligheten som står i fokus för vetenskaplig problematisering. Detta har
tolkats på olika sätt: som ett ’manligt’ försök att exploatera den nisch som har
formats av kvinnoforskningen, eller som en ’naturlig’ följd på problemati-
seringen av kvinnan och kvinnligheten. Man kan också se andra möjligheter.
Manlighetsforskningen, och problematiseringen av manligheten, kan också ses
som ett led i försöken att skapa en ’manlig subjektivitet’. Man kan säga så här,
mäns självförståelse har inte alltid utvecklats i förhållande till kön utan i
förhållande till andra saker. Därtill har forskningen, även om den såväl utförts
av män, som handlat om män, inte berört just män som ’män’, dvs. i kroppslig
och könslig bemärkelse. Om feminismen och problematiseringen av kvinnan
har lett till framväxten av en legitim kvinnlig subjektivitet, så handlar mans-
forskningen om att skapa en motsvarande manlighet. Utan en sådan process
finns det nämligen ingen att jämställa den jämställda kvinnan med. Jämställd-
hetskonceptet kräver med andra ord både en jämställd man och en jämställd
kvinna och utgör i sig själv en teknologi för att skapa det som ska jämställas.

Problematiseringen av kvinnan och kvinnligheten är därmed knappast
avslutad. I ett dynamiskt och fragmenterat samhälle är nämligen ingenting
avslutat. Detta kommer, liksom i fallet med Hobsbawm, till uttryck som en
ökad ’medvetenhet’ om könsaspekter, eller för att tala med Urban Johnson:

Surprisingly little research has documented gender differences and psychosocial risk
factors in illness or injury. A review of the literature reveals few consistent findings if
any.487

Flera studier, inte bara de som uttryckligen behandlar kön och idrott, tar upp
frågan, åtminstone i något kapitel eller i mindre avsnitt. ’Insikten’ är inte helt
ny. Göran Patriksson kom till en liknande slutsats för tjugo år sedan.

                                                            
486 Tar man Per Nilssons och Bengt Larssons studie av 16-åriga ungdomars fritids- och
idrottsvanor i fyra olika lokala kontext i Sverige som exempel, visar det sig att det knappast är
möjligt att rent generellt säga att pojkar idrottar mer än flickor eftersom flickorna i Luleå
idrottar betydligt mer än pojkarna i något annat av de studerade kontexten. Se Nilsson &
Larsson 1997, Ungdom – fritid – idrott, i Svensk Idrottsforskning Nr 3, ss. 16-20.
487 Johnson 1997, The Long-Term Injured Competitive Athlete. A study of psychosocial risk factors
(diss., Stockholm: Almqvist & Wiksell International), s. 14.



250

Jag nämnde Nilssons, Brännbergs och Ljunggrens avhandlingar som
karakteristiska för 1990-talets intresse för manlighet. Detta innebär inte att
manlighet är det centrala temat i nämnda avhandlingar, men däremot en
väsentlig delfråga. Den konstruktivistiska hållningen medför att manlighet inte
är ett objekt som går att undersöka i sig, endast i relation till andra saker,
kvinnlighet bl. a. Manligheten är därför inte alltid det centrala kunskaps-
objektet. I varje fall inte i Fotbollen och moralen, och inte heller i Bakom kulisserna.
Där står andra saker i förgrunden. Överhuvudtaget blir det under 1990-talet
vanligare att integrera jämställdheten på alla nivåer och i alla sammanhang och
därvid behandla ’kön’ som en problematik värd att diskutera jämte andra
problemställningar. ’Social’ och ’etnisk tillhörighet’ kanske är de vanligaste.
Den tredje avhandlingen av de nämnda, Jens Ljunggrens Kroppens bildning
(1999), ställer konstruktionen av manlighet mera tydligt i centrum. Den
avhandlingen utgör diskussionstema för nästa avsnitt.

Ett historiskt manlighetsprojekt
Tio år efter det att Eva Olofsson försvarade sin avhandling Har kvinnorna en
sportslig chans? presenterade historikern Jens Ljunggren 1999 avhandlingen
Kroppens bildning. Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914. Tiden är nu
mogen för att också ställa manligheten, och kanske framförallt relationen
mellan manlighet och tävlingsidrott, under luppen. Olofssons avhandling
berör den historiska relationen mellan fysisk aktivitet (idrott) och kvinnlighet,
medan Ljunggrens avhandling berör den historiska relationen mellan fysisk
aktivitet (gymnastik) och manlighet. Mannen blir analyserad som könsvarelse.
Som jag redan nämnt förekom studier om maskulinitet inom idrotten redan
tidigare under 1990-talet, men då som ett mer begränsat problemområde. I
och med publiceringen av antologin titeln Rädd att falla. Studier i manlighet
(1998) ställs manligheten på bred front, inte bara inom idrottsforskningen, i
centrum för problematiken.488 Rädd att falla består av artiklar om synen på
manlighet, manlig subjektivitet, manskroppen och den manliga sexualiteten,
författade av flera olika maskulinitetsforskare, däribland också Jens
Ljunggren.489 Temat manlighet löper i denna bok hand i hand med temat
modernitet och disciplinering. Parallellerna mellan moderniteten och den
manlighet som växte fram under 1800-talet är många: betoningen på förnuft,
(kroppslig) disciplinering och utvecklingsoptimism (karrirärism) för att nämna
några. Mannen uppträder, i antologins texter såväl som i Ljunggrens av-
handling, som könad och kroppslig varelse. ’Manlighet’ och ’kvinnlighet’ är
något som konstrueras kring begreppsparet maskulinitet och femininitet och
detta begreppspar är underställt vissa historiska villkor. Tongångarna kanske
påminner om min egen ansats. En väsentlig skillnad mellan Ljunggrens
avhandling och den här ligger emellertid i denna avhandlings nutidshistoriska
ansats. Kroppens bildning syftar helt enkelt till ”att förstå linggymnastiken

                                                            
488 Av 226 träffar på Libris med sökordet ’manlighet’ är 210 publicerade böcker utgivna 1990
och senare. Med sökordet ’maskulinitet’ är motsvarande siffror 77 av 81.
489 Se Ekenstam m fl. 1998.
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idéhistoriskt.”490 Frågeställningen är alltså ”vilken ideologisk betydelse och
funktion hade linggymnastiken i 1800-talets samhälle,”491 inte, åtminstone inte
uttryckligen, hur vi kan använda linggymnastiken och dess projekt för att
förstå nutidens syn på manlighet och modernitet. Värt att notera är också att
Ljunggrens avhandling är den första i Sverige som inte rör sig kring den
svenska idrottsrörelsens, eller RF-idrottens historia.492

Ljunggrens syfte till trots, man kan helt sonika använda några av hans
redogörelser för att förstå dagens manlighetsdiskussion utifrån ett nutids-
historiskt perspektiv. Vi kan låta uttrycket ’manlighetskris’ utgöra utgångs-
punkten. Med hänvisning till den amerikanske historikern Peter Stearns menar
Ljunggren att

manlighetens verkliga kris inträffade på 1800-talet. Ingången till detta sekel var inte
bara begynnelsen på en tid då mannen lade beslag på det offentliga rummet och
förpassade kvinnan till det privata […] När mannen samtidigt skulle inordnas i
yrkesarbetets, byråkratins och det politiska systemets finmaskiga strukturer och axla
den inte särskilt glamorösa rollen som lönearbetande familjeförsörjare, blev det svårt
för honom att både identifiera sig som krigare och spela på instinktiv aggressivitet.493

Det har, som sagt, talats en hel del om manlighetskris. Samtidigt finns det
inget, t.ex. i Per Nilssons studier av svenska ungdomar, som pekar på att unga
svenska män skulle ha utvecklat ett särskilt problematiskt förhållande till sig
själv under 1990-talet.494 Detta faktum utgör ingen absolut bevisföring i målet,
men pekar ändå på att talet om manlighetskris först och främst bör ses som ett
tal om en manlighetskris och därigenom som ett incitament till en förändrad
syn på manlighet, dvs. som en fråga om styrning. Talet om ’manlighetskris’
utgör mer ett sätt att problematisera manligheten än att beskriva mäns syn på
sig själv. Förvisso har vi haft många bilder av manlighet under 1900-talet,
arbetarmannen, velourmannen, den homosexuelle mannen för att nämna
några, men den dominerande bilden av manlighet, den som sammanfaller med
den svenska medelklassens manlighet, har kretsat kring å ena sidan andlighet,
förnuft, intellekt, frihet, men icke desto mindre kring disciplin
(disciplineringen var snarast en förutsättning), å den andra produktion,
prestation och penetration, en inte sällan känslolös och utlösningsinriktad
manlighet. Med Ljunggrens hjälp kan vi försöka se bakom dessa, till en tid då
tävling och prestation inte alls förknippades med manlighet. I följande figur
åskådliggör Ljunggren den förändring som moderniteten innebar:

                                                            
490 Inte nutidshistoriskt.
491 Ljunggren 1999, s. 10.
492 En fjärde idrottshistorisk avhandling, Yttergren 1996, Täflan är lifvet. Idrottens organisering och
sportifiering i Stockholm 1860-1898 (diss., Stockholm: Stockholmia), påminner både i fråga om
forskningsupplägg och val av problemområde om 1970-talets avhandlingar.
493 Ibid., s. 84. Ändå verkar det som om just bilden av den aggressive mannen på något
underligt sätt har överlevt i ytterligare 100 år (och kanske kommer att överleva i 100 år till?).
494 Se Nilsson 1998.
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Traditionellt Modernt
Organisk samhörighet mellan
människor
Organisk samhörighet mellan
människa-natur
Oföränderlighet
Andliga värden, religion och metafysik
Värdegemenskap
Lösare kroppskontroll

Formella relationer mellan människor
Distinktion människa-natur
Föränderlighet
Rationalisering, materiell nytta,
specialisering, individualisering
Tilltagande kroppskontroll495

Ljunggrens berättelse handlar i grova drag om hur den förmoderna manliga
holistiska kroppen (den gudomliga kroppen) transformerades till den moderna
manliga dualistiska (fysiska/biologiska och heterosexuella) kroppen i takt med
att linggymanstiken förändrades och så småningom ersattes av tävlings-
idrotten. Utvecklingen kan emellertid knappast betraktas som linjär. Ling-
gymnastiken karakteriseras snarast av en rad kompromisser eller synteser
mellan traditionellt och modernt, där den moderna kroppen, i den form som
vi känner igen, uppenbarar sig först med tävlingsidrottens genombrott.

Intresset för relationen mellan kropp och manlighet i Kroppens bildning
kan säkert relateras till talet om att kroppen skulle få en ökad betydelse för den
(sen?)moderna människans identitetskonstruktion.496 Det ökade fokus på självet
kan knytas till en uppfattning om att kroppen utgör en central komponent i
människors identitetsarbete, ja kanske t.o.m. den mest centrala. En vanlig
synpunkt är att det är kring den fysiska kroppens ständiga närvaro som
människors identitet byggs upp, där den ’yttre’ och synliga kroppen helst ska
korrespondera mot den ’inre’ kroppens personlighet, erfarenheter och upp-
levelser. Det hela handlar inte om att för första gången i historien skriva in
kroppsligheten i manligheten. Thomas Laqueur har pekat på att den fulländade
kroppen i flera sekler korresponderade mot den manliga kroppen. Det är först
i och med den instrumentellt utformade moderna tävlingsidrotten som ’jag’
och ’min kropp’ skiljs åt på ett avgörande sätt – genom objektivt mätbara och i
tid och rum jämförbara prestationer. Men den kropp som Laqueur berättar om
tillhör universum, den moderna kroppen tillhör individen. Den instrumen-
talisering och objektifiering av manskroppen, den åtskillnad mellan ’mig’ och
’min kropp’ som tävlingsidrotten varit med om att iscensätta, är kanske där-
igenom på väg att upphävas?

Sammanfattning

Idrottsfysiologin och intresset för idrott, hälsa och fysisk fostran följdes under
1960- och 1970-talen av ett intresse för idrott och social fostran bland barn

                                                            
495 Efter Ljunggren 1999, s. 22. Jfr. Brunnberg 1976, s. 24.
496 Shilling 1993, The Body and Social Theory (London: Sage Publications), s. 1. Se också Nilsson
1998, Kroppen och samtiden – några noteringar kring kropp och identitetsskapande, i
Fagrell & Nilsson (red), ss. 14-41.
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och ungdomar. Därmed fick den akademiska disciplinen pedagogik en fram-
trädande roll för att ge idrottsrörelsen och dess verksamhet politisk legitimitet.
Relationen mellan idrott och beteende- och samhällsvetenskaplig respektive
humanistisk forskning verkar emellertid till och från ha varit något mer
ansträngt än relationen mellan idrott och naturvetenskaplig forskning. Även
om den idrottsfysiologiska forskningen pekat på tveksamheter t.ex. när det
gäller synen på träning och träningslära inom idrotten, har idrotten mestadels,
som jag uppfattar det, intagit en pragmatisk och funktionell attityd i för-
hållande till denna forskning. Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning
om idrott har ofta anlagt ett mer problematiserande förhållningssätt och
kanske också ett teoretiskt resonemang vilket inte framstår som lika praktiskt
tillämpbart inom idrottsrörelsen.

I de analyserade avhandlingarna sker en successiv övergång från en
betoning på görande, dvs. yttre. objektiva skeenden, till en betoning på upp-
levande, dvs. inre, subjektiva skeenden. Görande, i bemärkelsen vilka idrotter
som människor (t ex flickor och pojkar) gör, uppträder till en början som
framsida. Efter hand har görandet emellertid i allt större utsträckning fått
utgöra baksida, medan upplevandet, i bemärkelsen vad människor (flickor och
pojkar) upplever i sitt idrottande kommit att utgöra framsida. I förhållande till
etik- och moralfrågor är görandet också centralt, och står då i relation till ett
annat begrepp, nämligen tänkande. Här har görandet istället alltmer kommit
att utgöra framsida i förhållande till tänkandet såtillvida att moralbegreppet
(konkret handlingsinriktat) kommit att dominera framför etikbegreppet
(abstrakt kognitionsinriktat).

En sådan vetenskapsteoretisk omorientering utgör också ett moment i
övergången från kvantitativt dominerad forskning till kvalitativt dominerad.
Detta innebär inte att kvantitativa insamlings- och analystekniker försvinner.
Möjligen får kvantitativa ansatser ett mindre utrymme i förhållande till
kvalitativa, men framför allt har de kvalitativa ansatserna, med fokus på
förklaring och förståelse, kommit att utgöra grunden snarare än de kvantita-
tiva. Denna omorientering från kvantitativ till kvalitativ forskning handlar
också om ett utökat kritiskt reflexivt förhållningssätt, såväl gentemot
kunskapsobjektet som gentemot kunskapssubjektet.

Både förhållandet mellan görande och upplevande och förhållandet
mellan kvantitet och kvalitet kan knytas till en förskjutning från samhället till
individen som grundläggande utgångspunkt. Detta kan också formuleras som
ett successivt minskat intresse för strukturer och socialisation, till förmån för
aktörer och lärande. I förlängningen handlar denna förskjutning också om
försök att komma bortom detta spänningsfält. I vetenskapsteoretiska samman-
hang handlar det hela om en förskjutning från strukturalistiskt inspirerade
studier till fenomenologiska eller poststrukturalistiska sådana. Denna förskjut-
ning kan säkert relateras till degraderingen av samhället och upphöjandet av
den självreglerande individen (som dynamiskt system).

Avslutningsvis, när det gäller kön, konstruerar 1970-talets forskning
uttryckt i de doktorsavhandlingar jag läst, ett könsneutralt och okroppsligt
subjekt. Under 1990-talet dyker kroppen, inte minst i förhållande till det ökade
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intresset för upplevelser, upp i den samhällsvetenskapliga forskningen. Medan
1990-talet inom idrottsrörelsen inneburit en övergång till en särartsstrategi, har
den idrottsrelaterade beteende- och samhällsvetenskapliga samt humanistiska
forskningen istället arbetat sig bortom frågan om ’likhet’ eller ’särart’. Detta
innebär att kunskapsobjektet i större utsträckning utgör bilder och föreställ-
ningar om t.ex. flickor och pojkar, kvinnor och män, kvinnlighet och
manlighet, snarare än könen och könsskillnaderna som sådana. Begrepps-
mässigt kan man tala om en övergång från kön till genus. Men också en annan
övergång kan antydas, nämligen övergången från problematiseringen av
’kvinnan’ till problematiseringen av ’mannen’. Även inom idrottsforskning,
liksom i mycket annan samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning,
fokuseras i allt större utsträckning manligheten i förhållande till kvinnligheten.
Problematiseringen av ’manligheten’ hänger säkert ihop med nya former för
styrning där ’mannen’ iscensätts som ett med ’kvinnan’ jämställbart subjekt.
Den moderna människan är i den idrottsrelaterade forskningen inte en utan
två, man och kvinna – och kanske flera ändå? Båda är emellertid individuella
enheter i ett nätverk av tillfälliga och funktionella relationer och måste
marknadsföra sig inom ramen för detta samhälle (entreprenörer) – de måste
synliggöra sig själv. Det är å ena sidan deras upplevelser och å andra sidan deras
moraliska handlingar som autonoma subjekt som står i fokus.

Avslutning av del 2: Problematiken tematiserad

Inledning
Så är analysen av det empiriska materialet i del två till ända. Innan jag i det
avslutande kapitlet återvänder till intervjuerna med ungdomarna, ska jag
sammanfatta de nyss analyserade texternas bilder av idrott och kvinnlig/
jämställd idrott. Sammanfattningen kommer att utgå ifrån begreppen patriarkal
liberalism, socialliberalism och nyliberalism. Tematiken kan uppfattas som en
kronologisk framställning. Detta bör ses närmast som en effekt av avgräns-
ningen av det analyserade materialet. Det går knappast att säga att det vid ett
givet tillfälle existerar en total och genomgripande dominans av ett specifikt
sätt att resonera om kön och idrott. Sammanfattningen nedan behandlar två
väldigt specifika typer av texter, vilka inte utgör någon sådan representation
över alla de synsätt om kön och idrott som existerar vid ett givet tillfälle.

Patriarkal liberalism
I den här avhandlingen har tiden fram till andra världskriget endast delvis
undersökts och då utifrån andrahandslitteratur. 1900-talets första hälft har i
detta material präglats av en alltifrån tveksam och skeptisk syn på kvinnligt
deltagande i tävlingsidrott, till ett direkt motstånd. Under 1920- och 1930-talen
växte specifika kvinnoidrottsföreningar fram, men synen på kvinnlig tävlings-
idrott från RF: s sida kan karakteriseras som ’vill, men kan inte’-tid.
Kvinnornas strategi för att öka deltagandet och få ökat inflytande var då att
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hävda att skillnaderna mellan kvinnor och män inte är av den karaktären att
man kan hindra kvinnor från att delta i tävlingsidrott.

Inom gymnastiken var förhållandena delvis omvända. Linggymnastiken
var av tradition i huvudsak också en manlig aktivitet (den gymnastik som
utövades av kvinnor var densamma som den som utövades av män, fast något
mindre ansträngande). Här skapades en kvinnogymnastik som lyfte fram
specifikt kvinnliga egenskaper som grace, rytm, vighet och koordination. Vid
samma tidpunkt som kvinnorna inom tävlingsidrotten använde likhets-
argument för att hävda rätten till deltagande i idrott, hävdade kvinnorna inom
gymnastiken kvinnliga särdrag för att utveckla en specifik kvinnogymnastik
som i allt större utsträckning skilde sig från den manliga gymnastiken.

Detta medförde att kvinnogymnastiken av vetenskapsmän kom att
uppfattas som mycket mer rationell än den traditionella mansgymnastiken
eftersom den i hög utsträckning tillrättalades efter de ’kvinnliga egenskaperna’
(medan den manliga gymnastiken förblev stelbent och tråkig). Den gamla
linggymnastiken förlorade successivt den vetenskapliga legitimitet som 1800-
talets gymnastikpedagoger arbetat hårt för. Forskarna, i synnerhet då
fysiologerna, hade ett gott öga till kvinnogymnastiken vid seklets mitt.
Dessutom ökade fysiologernas intresse för idrotten vid den här tiden. I
samband med andra världskriget ökade intresset för folkhälsa från statens sida.
Eftersom linggymnastiken inte längre uppfattades som riktigt användbar i
folkhälsosyfte, riktades statens blickar istället mot idrottsrörelsens verksamhet.
Idrotten växte explosionsartat, bl.a. tack vare ansenliga bidrag från staten. I
synnerhet riktades intresset mot ungdomen.

Under första halvan av 1900-talet präglades idrottsrörelsens tal om idrott
av betoningen på karaktärsdaning. Med karaktärsdaning avsågs ett danande av
den personliga karaktären och moralen genom ett härdande av den fysiska
kroppen. Den dominerande idrottsdiskursen vid den här tiden kan betecknas
som patriarkal, moraliserande, maskulin och konfliktorienterad, åtminstone
när det gäller den enskilde idrottsutövarens förhållande till sig själv. Hälsa och
sociala aspekter var i stor utsträckning frånvarande. En harmonisyn
dominerade i samhällssynen. Idrott och politik hörde inte ihop, sades det.

Socialliberalism
De patriarkalliberala uttrycksformerna kom, i samband med att det statliga
intresset för idrotten ökade, att successivt tona bort från RF:s offentliga texter.
Istället övertogs diskurser som betonade fysisk och social fostran och allas
möjlighet att delta i idrott. Dessa sätt att resonera, vilka delvis kan härledas till
gymnastiken, framträder också i moderna vetenskapliga diskurser om idrott. I
synnerhet blev resonemanget om fostransaspekter dominerande i de statliga
utredningar om idrott som genomfördes under 1950- och 1960-talen. Dessa
diskurser präglades i mindre utsträckning av de patriarkala, moraliserande,
maskulina och konfliktorienterade uttrycksformerna och desto mer av
socialliberala, neutrala och harmoniserande ordval. Idrotten kom att motiveras
utifrån möjligheten till allas fysiska, psykiska och sociala utveckling, eller ett
tillgodoseende av dessa naturliga behov.
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I de patriarkala diskurserna framställs det legitima politiska subjektet som
ett påtagligt maskulint subjekt. ’Kvinnan’ framställs däremot i desto större
utsträckning som ett passivt objekt. Inom ramen för de socialliberala
diskurserna framträder ett mer könsneutralt och okroppsligt subjekt. På så
sätt kan man säga att det likhetsresonemang som under några decennier kom
att prägla talet om relationerna mellan kvinnor och män, också gällde i
förhållande till alla tänkbara kategorier av människor. Alla ingick i den sociala
och nästan organiskt sammanhållna enhet som kallades ’samhället’. När det
gäller kvinnlig idrott, ersattes förkrigstidens ’vill, men kan inte’ med det
omvända ’kan, men vill inte’. Plötsligt hade kvinnorna så att säga möjligheten
att delta i sammanhang som tidigare varit förbehållna män. En mer subtil
uteslutningsmekanism kom att växa fram istället, nämligen att kvinnor lättare
drabbas av ett ’sämre självförtroende’.

I 1950-talets idrottsfysiologiska forskning deltog både kvinnor och män
som undersökningspersoner och både kvinnor och män framträder i de veten-
skapliga texterna som objekt – som arbetsmaskiner. Arbetsmaskinen, en köns-
differentierad sådan, kom inom fysiologin och så småningom även i många
andra språkliga sammanhang, att ersätta den moraliska kropp som dominerade
i de patriarkala diskurserna. Medan den moraliska kroppen var en ofullständig
storhet som skulle korrigeras, är maskin-kroppen utrustad med en talang som
går att utveckla. Som maskin måste arbetet hela tiden anpassas för att passa
den som utför arbetet. Det språk som kom att dominera inom fysiologin kan
betecknas som vetenskapligt-rationellt eller tekniskt-instrumentellt.

Under 1970-talet verkar likhetsresonemanget ha kulminerat. Under
denna tid var kvinnoidrotten stadd i en stark utvecklingstakt, i synnerhet när
det gäller antalet aktiva. Däremot inte när det gäller ledare. Under detta
decennium kom den samhälls- och beteendevetenskapliga idrottsforskningen
igång på allvar. Perspektivet när det gällde relationerna mellan kvinnor och
män var harmoniserade. Det fanns en strävan efter att könsrollerna skulle
närma sig varandra, i synnerhet inom idrottsrörelsen. I praktiken handlade
detta emellertid om att föra den kvinnliga könsrollen närmare den manliga.
Den idrottspedagogiska forskningen innefattade både flickor och pojkar,
kvinnor och män, medan flickor och kvinnor i den idrottsfysiologiska
forskningen lyste med sin frånvaro.

1977 antog RF det första programmet för jämställd idrott. Detta
program dominerades av likhetsresonemang när det gäller kvinnors deltagande
i idrott och som idrottsledare. Målen var framförallt kvantitativt hållna –
kvinnor skulle inlemmas i idrottsrörelsen. Det förelåg ingen kvalitativ skillnad
mellan manlig och kvinnlig idrott. Hindren för det kvinnliga deltagandet var
först och främst attitydproblem och bristande resurser. Några år senare antogs
det första stora handlingsprogrammet för hela idrottsrörelsen, Idrott 80. Även
 i detta program får de kvantitativa målen stort utrymme: ’2 miljoner
medlemmar ska bli 3!’, och även här iscensattes det kvinnliga idrotts-
deltagandet som avhängigt av om idrotten fick ökat bistånd från staten.

Under 1980-talet tonade successivt det markanta likhetsresonemanget
bort när det gällde jämställd idrott. Istället ökade kraven på en kvalitativt
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åtskild kvinnlig idrott. Själva aktiviteterna var fortfarande desamma. Konstruk-
tionen av könsskillnader kom därmed att röra sig från den ’yttre’ fysiska och
sociala verkligheten (med betoning på arbetsdelning) till den ’inre’ mentala och
subjektiva verkligheten. I 1989 års jämställdhetsprogram framställs kvinnors
och mäns specifika och åtskilda kunskaper, erfarenheter, värderingar och
intressen som grundläggande för hur idrotten ska utövas. Allt för att skapa en
idrott ’på kvinnors villkor’. Också i 1989 års program för idrottsrörelsen i stort
fick kvalitativa aspekter ett ökat inflytande. Det framstod nu som orimligt att
idrottsrörelsen skulle kunna expandera kvantitativt så mycket mer.

Denna förflyttning av könsskillnader från det ’yttre’ till det ’inre’ utgör
en modifiering av den heterosexuella matris som verkar ligga till grund för hur
vi tänker och agerar i förhållande till kön. Detta innebär att den dikotomiska
könsdifferentierade kroppen, en manlig och en kvinnlig kropp, kom att
kompletteras med ett dikotomiskt könsdifferentierat subjekt, ett maskulint och
feminint subjekt. I och med detta förflyttas också fokus från det kulturellt
flytande och kollektiva könsrollsbegreppet till det mer totala, och samtidigt
individuella, könsidentitetsbegreppet.

Nyliberalism
1990-talet präglas av ett ökat fokus på individualism, kommunikation och en
mer flytande syn på idrotten. Det gäller för idrottsrörelsen att hela tiden vara
beredd på att ändra sig för att passa samhällets och människornas varierande
behov. Samtidigt konstrueras idrottsutövaren om från ett tämligen passivt
objekt till ett mer aktivt subjekt. Idrotten är inte längre god i sig, den är god i
den utsträckning dess deltagare drivs av goda avsikter. Idrotten blir mer och
mer avhängig sina utövares personliga moral. Individualismen kan också ses
som en accentuerad fragmentisering, vilket understryker behovet av
kommunikation och nätverksbyggande. Föreställningen om den sociala och
organiskt uppbyggda idrottsrörelsen tonar bort.

Även när det gäller den idrottsfysiologiska kroppen känns nätverksidén
igen. Kroppen utgör i mindre utsträckning en sammanhållen och viljestyrd
maskin än ett dynamiskt och självreglerande system. Analogierna mellan
politiskt tänkande och en så pass ’hård’ vetenskap som fysiologin märks
således tydligt. Inom den idrottsfysiologiska forskningen introduceras åter
könsforskning. Fast könet är inte riktigt detsamma som det var fyrtio år
tidigare. Om könet under 1950-talet var ett objekt (maskin), så är det under
1990-talet ett subjekt (dynamiskt system). Som sådant behöver verksamheten
inte anpassas för att passa kvinnor eller män, däremot blir det intressant att
undersöka under vilka villkor som kvinnor och män deltar i olika fysiska
aktiviteter. Denna övergång från objekt till subjekt markeras genom
användandet av begreppet gender.

Inom samhällsvetenskapen motsvaras gender närmast av begreppet genus.
Detta begrepp framskymtar allt oftare i 1990-talets samhällsvetenskapliga
idrottsforskning. Över huvudtaget ökar intresset för relationerna mellan
kvinnor och män i denna forskning. Därmed verkar forskningen och idrotts-
rörelsen gå skilda vägar när det gäller synen på kön. Medan diskurser med
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betoning på särart ökar greppet om jämställdhetsarbetet inom idrotten, strävar
den idrottsrelaterade forskningen i allt större utsträckning bortom dualismen
likhet och särart. Under inflytande av (post)strukturalistiska och konstrukti-
vistiska diskurser utvecklas mer subjektivistisk-analytiska resonemang när det
gäller kön, medan mer objektivistisk-empiriska resonemang, med sin grund i
positivismen, alltjämt dominerar inom idrottsrörelsen. Det senare gäller i
synnerhet de utvärderingar av idrottsrörelsens jämställdhetsarbete som
genomförs på beställning av RF.

Även när det gäller synen på kön och jämställdhet inom idrotten, får
betoningen på individualitet stort utrymme. Könet är nu i mindre utsträckning
delat i två kategorier som förenas av en solidarisk intressegemenskap, som i
socialliberalistiska diskurser. Istället kan könet betecknas som en samtidigt
total och individuell kategori. Man kan så att säga inte utvecklas till en full-
värdig individ utan att utveckla antingen feminina eller maskulina egenskaper.
Den likhet som kommit att gälla ifråga om kvinnors möjligheter att göra
samma saker som män (och vice versa) kompletteras i omvänd riktning av en
allt starkare åtskillnad när det gäller mentalitetsformering. Styrningen i
jämställdhetens namn fungerar i den bemärkelsen i två riktningar, dels
sammanförande (när det gäller den yttre fysiska och sociala världen), dels
åtskiljande (när det gäller den inre mentala världen).

Det som ännu saknas inom idrottsrörelsen, men som vuxit fram påtagligt
snabbt när det gäller idrottsrelaterad forskning, är ett fokus på manlighet.
Under 1990-talet publiceras flera doktorsavhandlingar med manlighet som ett
mer eller mindre framträdande tema. Detta har satts i samband med en om-
talad ’manlighetskris’. Det kan också sättas i samband med ett ’medvetande-
görande’ av män – ungefär som man arbetat med medvetandegörande av
kvinnor under lång tid. Detta medvetandegörande handlar, för männen nu
som för kvinnorna tidigare, om att iscensätta en könsspecifik subjektivitet som
knyts till den könsspecifika kroppen. Dessa former av subjektivitet är inte att
betrakta som historiskt obundna, utan kan tvärtom ses som historiska
produkter, som effekter av förändringar i makt- och kunskapsrelationerna.
Styrningen effektiviseras genom ett ökat fokus på manlighet och kvinnlighet.
Och allt detta genomförs i mäns och kvinnors eget personliga intresse. Med
detta exempel kan man illustrera den insikt som Foucault gjorde för flera
decennier sedan, nämligen att maktutövningen inte sker ’mot’ människor (som
objekt), utan ’genom’ dem. När det gäller kvinnor och män genom köns-
specifika kroppar, kunskaper, erfarenheter, värderingar och intressen. Den
individuelle mannen och kvinnan och deras individuella manliga och kvinnliga
upplevelser står inte i motsats till maktutövningen, utan utgör en effekt av den.
Naturligtvis är de gränser mellan patriarkal liberalism, socialliberalism och
nyliberalism som jag här dragit upp alltför tvära. Dessutom framstår det som
om de framträder och tonar bort enligt en mer eller mindre linjär utveckling.
Så är inte fallet. Låt mig illustrera detta genom att en sista gång återvända till
intervjuerna med de 18 ungdomarna och deras fyra tränare.



KAPITEL 10.
AVSLUTNING: NYA ISCENSÄTTNINGAR

I don’t write a book so that it will be the final
word; I write a book so that other books are
possible to write, not necessarily written by
me.

Michel Foucault, Entretien avec Michel
Foucault, 1971

Ungdomar i nytt ljus

Tre tankefigurer
Syftet med den här avhandlingen var att undersöka konstruktionen av
manlighet och kvinnlighet i tre typer av material, intervjuer och texter av
ideologisk och kunskapsmässig karaktär. I den nutidshistoriska analysen i
avhandlingens andra del framträdde konstruktionen av kön inom ramen för
tre styrningsmentaliteter, en patriarkal, en socialliberal och en nyliberal. I
patriarkala diskurser konstrueras subjektet som ett maskulint och hierarkiskt
subjekt i en sluten och hierarkisk enhet. Kroppen konstrueras, i förhållande till
detta maskulina subjekt i mitt material, å ena sidan som ett objekt för
prestationer (manlig kropp) eller blickar (kvinnlig kropp) och å den andra som
ett subjekt för femininitet (kvinnlig kropp). I socialliberala diskurser som
framträder i detta material iscensätts den autonoma individen som ett köns-
neutralt och solidariskt subjekt i en organiskt uppbyggd social gemenskap.
Kroppen konstrueras, i förhållande till detta subjekt, som ett könsdifferentierat
objekt – ett könsneutralt subjekt i en manlig respektive kvinnlig kropp. I
nyliberala diskurser konstrueras subjektet som ett kroppsligt och individuellt
subjekt i ett kommunikativt, öppet och dynamiskt nätverk av funktionella
relationer.

Intervjuerna med de friidrottande ungdomarna och deras tränare, och
den syn på manlighet och kvinnlighet som framträdde däri, skulle kunna läsas
utifrån var och en av de nämnda styrningsmentaliteterna. Kanske lockar någon
av dem mer än de andra. Kanske uppfattas någon av dem som mer ’verklig-
hetstrogen’ eller ’sanningsenlig’ än de andra. Jag har noterat att poststrukturella
analyser gärna betonar det individuella, det kommunikativa, det öppna och det
dynamiska. Därför har jag kommit att uppfatta en hel del poststrukturellt
informerad forskning som en del av de ’nyliberala strömningar’ som märks allt
tydligare i modern samhällsvetenskaplig forskning och som sätter det
individuella, det relativa och det kroppsliga i centrum. Foucault brukar också
betecknas som poststrukturalist och i vissa avseenden är jag böjd att hålla med
om denna beteckning, i andra inte. Styrkan i Foucaults arbeten är, i detta
avseende, att han insåg, förmodligen vis av slutsatserna från hans egen
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forskning, att de kategorier han själv arbetade med naturligtvis också var
effekterna av makt- och kunskapsrelationer. När jag nu sätter ner fötterna i
nämnda kategoriseringar, gör jag det inte för att jag tror att de är de enda
riktiga, utan för att jag hyser en förhoppning om att kunna skapa motbilder till
de bilder som dominerar när det gäller kön inom idrottsrörelsen, utan att nagla
fast dessa bilder alltför hårt. Det är emellertid svårt att vaccinera sig från
oväntade (och kanske oönskade) effekter. Avhandlingar som den här har
också (förhoppningsvis) läsare och i läsarens händer kommer avhandlingen att
frigöra sig från författaren och börja leva ett eget liv och därigenom möjliggöra
nya tolkningar och utsagor.

Ungdomarnas och tränarnas varierande och delvis motstridiga uttrycks-
former i intervjuerna kan läsas som ett alltings ständiga närvaro. I den
bemärkelsen är de tre liberalistiska varianterna, vilka i avslutningen av det förra
kapitlet framträdde som historiskt linjära successioner, snarare är att uppfatta
som ständigt närvarande fram- eller baksidor av olika typer av resonemang i
olika sociala sammanhang. Än dominerar det ena resonemanget, än det andra.
Jag ska nu sammanfatta min läsning av tre empiriska områden som stod i
fokus i intervjukapitlen: a) ’jag och de andra flickorna och pojkarna’, b)
kroppen och c) ledarskap/tränaren utifrån de tre styrningsmentaliteterna

’Jag’ och ’andra’ flickor och pojkar
Ungdomarna ger i intervjuerna uttryck för några olika sätt att förhålla sig till
sitt eget och andras deltagande i idrott. I en diskurs betonas vikten av att vara
’seriös’, träna hårt och vilja bli bra. Denna uttrycksform uppfattar jag som
uttryck för en patriarkal diskurs. I denna patriarkala diskurs, som också kan
betecknas som en maskulin diskurs, utgör karaktärsdaning (den aktives vilja
och den hårda träningen som ska ’härda’ idrottaren/ kroppen) och rang-
ordning centrala moment. Tävlingen är verksamhetens yttersta mål.497 Denna
typ av resonemang utgjorde under 1900-talets första hälft ’framsida’ i RF: s
sätt att framställa sin egen verksamhet. Under efterkrigstiden har den istället
utgjort ’baksidan’. I ungdomarnas och tränarnas uttrycksformer utgör den
alltjämt framsida och som sådan är den tämligen dominerande. I den
patriarkala diskursen framträder pojkarna som de ’naturliga’ idrottsdeltagarna.
Flickornas deltagande i idrott framställs som desto mer problematiskt. En
flicka kan ikläda sig denna maskulina diskurs mot ett visst pris, att skilja ut sig
själv från flickkollektivet. Detta sker antingen som en ’inre’ och bildlig process:
’jag är inte som andra flickor’, eller som ’yttre’ och fysisk: en ’praktisk’
uppdelning i flick- respektive pojkgrupper. Båda strategier kan betecknas som
olika former av ’individualisering’. Inom ramen för den patriarkala diskursen
iscensätts en könssegregerad träning som önskvärd. De fysiska och psykiska
skillnaderna uppfattas som så väsentliga att det blir svårt att genomföra
könsintegrerad träning. Ett särartsresonemang således.

                                                            
497 Detta resonemang motsvaras i stor utsträckning av det som Engström har kallat idrottens
’investeringsvärde’. Se Engström 1999, s. 38ff. Jfr. också med Gustavssons begrepp
’värderationalitet’. Se Gustavsson 1994, s. 21.



261

I en annan diskurs betonas gemenskap och sociala relationer. Denna
uttrycksform uppfattar jag som uttryck för en socialliberal diskurs. Träningen
är i första hand en sysselsättningsform (för att man ska ha något att göra över
huvudtaget), en träffpunkt för ungdomar med ett gemensamt intresse:
idrotten. Gruppens behov och önskemål överordnas den enskilde utövarens
och gemenskapen bär inte sällan något instrumentellt över sig (gemenskap
som medel för den ’goda idrotten’ - tävlingsidrotten). I den diskurs som blev
framträdande såväl i statens offentliga utredningar som i RF: s sätt att beskriva
idrotten, blev detta fostrans- och sysselsättningsresonemang framträdande
under 1950- och 1960-talen.498 Detsamma gäller för den idrottspedagogiska
forskning som växte fram under 1970-talet. Denna socialliberala diskurs
iscensätter i huvudsak ett könsneutralt subjekt. Med detta följer att pojkarna,
vilka annars uppfattas som de prestationsinriktade, utan omsvep kan betona
gemenskapen med kamraterna i gruppen och med tränaren. Gemenskap och
prestationer utgör (i förhållande till en oproblematisk manlig kropp) inte
någon problematisk relation, snarare två sidor av samma sak. För flickorna
däremot, vilka uppfattas som relationsinriktade, blir även den här uttrycks-
formen problematisk eftersom betoningen på seriös träning, tävling och
prestation trots allt framställs som huvudmotivet för verksamheten (i
synnerhet i förhållande till en problematisk kvinnlig kropp). De skillnader som
kan iakttas mellan könen uppfattas ändå inte som tillräckliga och legitima skäl
för att skilja på flickor och pojkar fysiskt. Likhetsresonemangen dominerar i
den socialliberala styrningsmentaliteten. Såväl i den patriarkala som i den
socialliberala diskursen utgör idrotten något beständigt som man som aktiv
bara har att ’flyta in i’. Deltagarna ’socialiseras’ in i (respektive ut ur) en
organiskt sammanhållen idrottsrörelse.

I den tredje diskursen framställs utövaren däremot som desto mer aktiv,
som ett individuellt och kommunikativt subjekt. Den enskilda utövarens egen
vilja framställs som överordnat såväl tränarens som träningsgruppens vilja.499

Trots detta utgör den seriösa, tävlings- och prestationsinriktade träningen
alltjämt den normativa verksamhetsformen. Inom ramen för denna nyliberala
diskurs, som blir vanlig i RF: s sätt att uttrycka sig om sin verksamhet liksom i
en stor del av den idrottsrelaterade forskningen under 1990-talet, får inte bara
kollektivet (träningsgruppen) träda tillbaka för individen (den aktive), också
kön (kollektiv) får stå tillbaka för individ. Det är den individuella idrottarens
vilja, oavsett kön, som utgör grunden för verksamheten.

Till skillnad från RF: s och SISU: s texter om jämställd idrott och ’tjejer
och idrott’ iscensätts emellertid inte, som jag uppfattar det, någon större
betoning på någon mentalitetsdifferentiering mellan flickor och pojkar i
intervjuerna med aktiva och tränare. Endast i några enstaka fall förs argument
som kan hänföras till en jämställdhetsdiskurs på tal, t. ex. att träningen är
                                                            
498 Den socialliberala styrningsmentaliteten kan jämföras med Gustavssons tal om
’instrumentell rationalitet’. Se Gustavsson 1994, s. 22.
499 Den nyliberala styrningsmentaliteten kan jämföras med Gustavssons ’kommunikativa
rationalitet’. Se Gustavsson 1994, s. 22f. Det nyliberala resonemangets fokus på kroppslighet
här och nu kan också relateras till Engströms begrepp idrottens ’egenvärden’. Se Engström
1999, s. 40f.
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upplagd för pojkar i första hand. I förhållande till 1990-talets idrottsrelaterade
forskning saknas därtill fullständigt konstruktivistiska formuleringar i
intervjuerna. I det att könsskillnader ska förklaras verkar naturalistiska
förklaringar fullständigt dominera framställningen.

Jämställdhetsdiskurserna har under 1990-talet gått hand i hand med
uttrycksformer som normaliserar det som igenkänns som ’typiskt kvinnligt’
(relationsorientering) respektive ’typiskt manligt’ (prestationsorientering). Den
relativa frånvaron av sådana jämställdhetsdiskurser i intervjuerna föranleder
några reflexioner. Jämställdhetsdiskursernas frånvaro medför en möjlighet att
se flickornas benägenhet att betona tävling och prestation som ett legitimt
bejakande av dessa saker. På samma sätt kan man se pojkarnas benägenhet att
betona gemenskap och en meningsfull sysselsättning som ett legitimt bejakande
av detta. Denna ’omsvängning’ utgör emellertid inte något enkelt över-
skridande av den heterosexuella normalitetens ramar. Över huvudtaget är det
svårt att tala i kategorierna ’flickor’ och ’pojkar’ utan att hänvisa till denna
heterosexuella normalitet. En möjlighet skulle kunna vara att lösa upp det
nästan synonyma förhållandet mellan maskulinitet och manlighet (en manlig
kropp) respektive femininitet och kvinnlighet (en kvinnlig kropp) och
manlighetens och kvinnlighetens förhållande till varandra såväl i sexuellt som i
alla andra avseenden.

Kroppen
’Kroppen’ framträder i intervjuerna på mycket olika sätt. Den kropp som ofta,
inte minst i senmoderna diskurser har det sagts, uppfattats som den stabila
referens- och orienteringspunkten i en alltmer fragmenterad och svårgripbar
social värld – drömmen om en autentisk kropp – ter sig tvärtom som alltmer
avlägsen ju mer det talas om den. I talet om kroppen, såväl i intervjuer som i
idrottsrörelsens och idrottsforskningens texter, konstrueras ’kroppen’ dels i
spänningsfältet mellan en ’enkönskropp’ och en ’tvåkönskropp’, dels i
spänningsfältet mellan kroppen-som-objekt och kroppen-som-subjekt.

Låt mig börja med spänningsfältet mellan ’enkönskroppen’ och
’tvåkönskroppen’. Talet om ’den presterande kroppen’ är samtidigt ett tal om
en enkönskropp där könsskillnader är att betrakta som kvantitativa
gradskillnader. Flickor och pojkar gör samma saker på träningspassen, låt vara
med något varierad intensitet och volym, men pojkarnas kroppar framträder
som normativa i förhållande till flickornas kroppar. Utifrån prestations-
perspektivet blir pojkkroppen synonym med den önskvärda kroppen. I det att
intervjufrågan specifikt riktar sig mot intresset för uppfattningen om hur
flickor och pojkar bör träna, flyttas fokus ofta bort från den presterande
kroppen, även om frågan berör träning, mot ’den vackra kroppen’. Den vackra
kroppen konstrueras som en tvåkönskropp. Som sådan är den samtidigt en
påtagligt heterosexuell kropp. Här är pojkkroppen inte normativ i förhållande
till flickkroppen. Tvärtom betonas maskulina respektive feminina kroppar. Att
träningen bör differentieras beroende på om utövaren är flicka eller pojke,
verkar inte ha så mycket att göra med vad som är optimal träning ur
prestationshänseende som vad som är att betrakta som en sexuellt attraktiv
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kropp för det motsatta könet. Detta förstärks i talet om tävlingsdräkter.
Iscensättningen av den attraktiva kroppen verkar vara mer betydelsefullt i
förhållande till valet av tävlingsdräkt, än vilken betydelse dräkten har för
prestationen. Detta spänningsfält mellan den enkönade prestationskroppen
och den tvåkönade vackra kroppen medför att flickkroppen ofta framträder
tillsammans med en rad motstridiga uttrycksformer, vilka problematiserar den
kvinnliga kroppen. Den manliga kroppen däremot, ter sig som en
oproblematisk och formbar kropp i händerna på ett suveränt subjekt.

Både det enda könets prestationskropp och den könsdifferentierade
vackra kroppen konstrueras som objekt-kroppar, åtminstone om utgångs-
punkten är det manliga perspektivet. Synen på kroppen-som-objekt innebär att
’utifrånperspektivet’ är utgångspunkten, dvs. att kroppen styrs av ett yttre
hierarkiskt överordnat subjekt. I patriarkala och maskulina diskurser utgör ’den
manliga viljan’, i intervjuerna gestaltad som den aktive pojken eller den
manlige tränaren, styrmekanismen. I samma diskurs utgör den kvinnliga
kroppen däremot det subjekt som framtvingar specifika åtgärder när det gäller
ledarskap respektive flickornas förhållningssätt till sitt idrottande. Den
kvinnliga kroppen framställs som något problematiskt i förhållande till
tävlingsidrotten.

I socialliberala diskurser förtydligas en könsdifferentierad kropp, där
såväl den manliga som den kvinnliga kroppen är objekt-kroppar, men där den
yttre styrmekanismen inte är ett maskulint subjekt utan ett könsneutralt. I
könssegregerade träningsgrupper verkar detta innebära att flickorna mer
obehindrat kryssar mellan en könsneutral subjektivitet vad gäller tävling och
prestation och en könsspecifik subjektivitet vad gäller utseende. Inom ramen
för den socialliberala styrningsmentaliteten verkar emellertid kraven på en
(hetero)sexuellt attraktiv kropp tona bort.

Kroppen-som-subjekt framträder tydligare i nyliberala diskurser. Detta
gäller även (den attraktiva) pojkkroppen. Den nyliberala kroppen är en
individuell kropp och samtidigt en könsspecifik kropp. ’Inifrånperspektivet’
förtydligas. Frågan om ’hur det kändes’ (från tränare till aktiv) ersätter frågan
om ’hur det såg ut’ (från aktiv till tränare) och medför samtidigt en
omlokalisering av talet från tränaren och hans kunskaper, till den aktive och
dennes känslor och erfarenheter. Detta incitament till tal hos de aktiva utgör
en central regleringsfunktion i liberala diskurser, där talet kan ses som uttryck
för en intensifierad styrning på distans.

Tränaren/ledarskap
I intervjupersonernas utsagor framträder tre typer av ’tränare’ (med vid-
hängande ledarskap): a) ’den auktoritäre tränaren’, b) ’den demokratiske och
kollektivt inriktade tränaren’ och c) ’den demokratiske och individuellt
inriktade tränaren’. I samtliga tre tankefigurer, som kan ses som uttryck för en
patriarkal, en socialliberal respektive en nyliberal styrningsmentalitet, utgör
tränaren en given förutsättning för att verksamheten ska kunna genomföras på
föreskrivet sätt. Förhållandet mellan tränare och aktiv, inte minst mellan
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tränare och kvinnlig utövare, skiljer sig emellertid drastiskt åt mellan de tre
tankefigurerna.

’Den auktoritäre tränaren’ utövar ett starkt centraliserat inflytande över
de aktiva. Tränaren utgör verksamhetens centrum och genom sitt ledarskap
skapar han den verksamhet som är önskvärd på träningen. Förhållandet mellan
tränare och aktiv konstrueras som en hierarkisk ordning mellan tränarsubjekt
och aktivsubjekt (pojkar), respektive som ett subjekt-till-objekt-förhållande
(flickor). Kunskapssynen är ytterst centraliserad och produktorienterad.
Tränaren utgör det legitima kunskapssubjektet. Med detta följer att tränaren
också utgör det moraliska subjektet, dvs. tränarens syn på hur träningen ska
genomföras, vad som är ett acceptabelt beteende och vad träningen ska leda
fram till, är principiellt odiskutabel. Tränarens vilja och verklighetssyn har
tolkningsföreträde. Detta gäller också i förhållande till utövarnas tekniska
utförande av grenen och deras upplevelser av sitt utförande (jfr. kroppen). I
synnerhet är fallet så med flickorna. Den problematiska flickkroppen måste
disciplineras genom tränarens vilja för att träningen ska bli optimal ur
prestationshänseende, vilket omvänt kan ses som en stigmatisering av den
kvinnliga kroppen. Den framträder som oregerlig och problematisk. Speciellt
intressant är noteringen att de aktiva verkar uppfatta ’den auktoritäre tränaren’
som en mer betydelsefull för idrottslig framgång ju mer prestationsinriktad
träningen blir (ju mer prestationsinriktad träningen blir, desto mer investerar
tränaren också i flickans kropp – mer eller mindre med flickans goda minne).
Rangordningsprincipen mellan tränare och aktiv går, kan man säga, hand i
hand med tävlingsidrottens rangordning av utövare.

Tränare (subjekt)

Aktiva (subjekt [pojkar], objekt [flickor])

’Den demokratiske och kollektivt inriktade tränaren’ utövar även han ett
centraliserat inflytande över de aktiva. Däremot utgör relationen mellan
tränare och aktiva inte lika påtagligt en över- och underordning, åtminstone
inte mellan tränaren och de aktiva, som grupp betraktade. Förhållandet mellan
tränare och träningsgrupp konstrueras som ett tämligen jämbördigt subjekt-
till-subjekt-förhållande. Dock verkar en differentiering ske när det gäller kön.
Även om det socialliberala (individuella) subjektet konstrueras som ett
könsneutralt subjekt, framställs grupperna flickor och pojkar som köns-
differentierade. Detta innebär att ’avståndet’ mellan tränaren och pojkarna
respektive flickorna varierar. Relationen mellan tränare och pojkgrupp
framställs som en nära och personlig relation. Här dominerar talet om att
tränaren ska vara de aktivas ’kompis’. Relationen mellan tränare och flickgrupp
framställs däremot som en distanserad och instrumentell relation. I den
patriarkala tankefiguren utgör genusdiskursen så att säga den konstitutiva
grunden för talet om idrotten: ’kön’ går före ’idrott’ (fysisk och social
åtskillnad). I den socialliberala tankefiguren verkar förhållandena vara
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omvända: ’idrott’ går före ’kön’ (mental åtskillnad). När det gäller flickor
innebär detta att idrottens tävlings- och prestationsvärden betonas eftersom
prestationer och relationer konstrueras som polariteter. När det gäller pojkar
innebär detta att idrottens relationsvärden framstår som väsentligast eftersom
relationer och prestationer inte står i något motsatsförhållande – de förutsätter
snarast varandra (instrumentalism).

    aktiv     aktiv
Tränare (subjekt)     aktiv     aktiv

    aktiv     aktiv

    (gruppsubjekt)

Inom ramen för tankefiguren ’Den demokratiske och individuellt inriktade
tränaren’ decentraliseras och liberaliseras inflytandet tillfullo till förmån för
den aktive. Förhållandet mellan tränare (mentor) och aktiv konstrueras som en
jämlik relation. Relationen mellan tränare och individuell aktiv kan betecknas
som en subjekt-till-subjekt-relation. På så sätt tonar också gruppens betydelse
bort. De aktiva tränar fortfarande i grupp, men gruppens betydelse reduceras
till en funktion av de enskilda tränare-aktiv-relationerna. I denna nyliberala
diskurs är det moraliska ansvaret och tolkningsföreträdet jämbördigt fördelat
mellan tränare och aktiv. Däremot utgör tävlingsidrottens ’krav’ grundläggande
premisser för vad som anses som självklarheter när det gäller tävlingsinriktad
träning. Decentraliseringen och liberaliseringen av förhållandet mellan tränare
och aktiv innebär inte automatiskt att ramarna för vad som uppfattas som
’seriös’ träning vidgas – kanske snarare tvärtom. Det seriösa blir i den
nyliberala diskursen inte en norm där tränaren fungerar som polis för att
normen ska upprätthållas. Det seriösa normaliseras istället, det blir varje
individuell aktivs egen personliga önskan. I denna tankefigur tonar betoningen
på kön bort. I de intervjuer som jag genomfört är därigenom det stora fokus
på skillnader i ’kunskaper, erfarenheter, värderingar och intressen’ inte lika
påtagligt som i de texter som publicerats i RF: s och SISU: s namn. Idrotts-
diskursens betoning på tävling och prestation utgör en alltför självklar grund
för de samtal om friidrott för ungdomar som intervjuerna utgjorde, i
förhållande till de mer allmänt hållna resonemang som gäller i RF: s program
och RF/SISU: s kunskapstexter.

aktiv
Tränare (subjekt) aktiv

aktiv
(individuella subjekt)

De förändrade relationerna mellan aktiv(a) och tränare utgör knappast ökade
frihetsgrader i en oproblematisk bemärkelse. Tvärtom kan man se de ökade
frihetsgraderna, vilket också innebär en omlokalisering av talet från tränare
(kunskap) till aktiv (upplevelse), som en förändrad form av styrning, vilken
skapar individuella och erfarande subjekt vare sig de framställs som köns-
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neutrala eller könsdifferentierade. Det senare innebär att de nya styrnings-
formerna skapar subjektivitet. De skapar tal, känslor och erfarenheter.

Slutsatser

1900-talets idrott har sett en förändring där flickor och pojkar, kvinnor och
män i allt större utsträckning uppträder på en gemensam arena av göranden
och låtanden. Den fysiska och sociala åtskillnad som under seklets första hälft
innebar att kvinnor inte sågs som lämpade att delta i tävlingsidrott, existerar
idag istället som skilda tävlingsklasser som garanterar ’lika villkor’. Betoningen
på ’yttre’ (fysisk och social) åtskillnad har alltså, helt enkelt genom att flickor
och kvinnor i allt större omfattning kommit att delta i tävlingsidrott, successivt
reducerats. Män och kvinnor framträder i allt större utsträckning på en
gemensam arena – detta är åtminstone en eftersträvad utveckling. Arbetet för
jämställdhet har, i samband med att kvinnor och män uppträder på en
gemensam arena, iscensatt ett ökat fokus på ’inre’ psykisk eller mental
åtskillnad. Kvinnor och män är inte kvinnliga och manliga i det att de gör skilda
aktiviteter, utan att de närmar sig och förhåller sig till samma aktiviteter på
skilda sätt. Inom idrotten har detta kallats mäns och kvinnors olika kunskaper,
erfarenheter, värderingar och intressen. Kvinnor och män gör samma sak,
tävlar i idrott, men de sägs delta av olika skäl. T. o. m. motiven för tävlandet
sägs variera. Arbetet för jämställdhet inom idrotten kan därigenom betraktas
som ett sätt att iscensätta kvinnlighet och manlighet, eller närmare bestämt
som kvinnlig och manlig subjektivitet. Jämställdhet är i den bemärkelsen
således inte bara sammanförande (’yttre’), utan också åtskiljande (’inre’). Den
inre åtskillnaden grundläggs i föreställningar om mäns och kvinnors motsatta
eller komplementära förhållande till varandra och grundläggs i uppfattningen
om den heterosexuella normaliteten.

’Jämställdhet’ så som det har kommit att formuleras inom svensk idrott
har kommit att utgöra ett sätt att knyta en ’inre’ och könsspecifik (sexuell)
identitet till en ’yttre’ könsspecifik kropp – en normalisering till feminina
flickor/kvinnor och maskulina pojkar/män. I denna identitetskonstruktion
utgör ’det inre’ det som är att betrakta som det mest verkliga, det som är
legitimt i förhållande till handling och politiska beslut. Samtidigt utgör den
könsmärkta kroppen ’den yttre’ markören för individens identitet, det som
signalerar könsidentiteten. Denna konstruktion av manlighet och kvinnlighet
iscensätts utifrån den heterosexuella normaliteten. En väg bortom den
heterosexuella normaliteten skulle därför samtidigt kunna ses som en väg
bortom jämställdheten. Detta bör inte uppfattas som en uppmaning till
upphävande av jämställdhetsarbetet, utan mer ett försök att resa frågan: Vilka
inneslutningar och uteslutningar medför ’jämställdheten’?

Med den nutidshistoriska analysen som utgångspunkt, kan man alltså se
ökat kvinnligt deltagande i tävlingsidrott å den ena sidan och en problemati-
sering av kvinnligheten å den andra, som ett sätt att skapa ’kvinnlig
subjektivitet’. Iscensättningen av olika ’tillrättalägganden’ för idrottsflickor och
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–kvinnor, som t.ex. ett differentierat ledarskap, en differentierad träning/
träningslära och differentierade redskap, utgör samtidigt olika sätt att
problematisera kvinnlighet. Vore det oproblematiskt för flickor och kvinnor
att ’gå in i’ tävlingsidrotten, skulle det heller inte finnas några förutsättningar
att tala om några specifikt kvinnliga erfarenheter, kunskaper, värden eller
intressen. På ett liknande sätt utgör de skilda tävlingsklasserna både en garanti
för likhet, i ’yttre’ bemärkelse, och olikhet/åtskillnad, i ’inre’. Man kan fråga sig
vad som skulle ske om åtskillnaden slopades helt? Min kritik av synen på
könen brukar ibland tolkas som en önskan att upplösa könsskillnaden. Kanske
är det så, men det är hur som helst inte så jag har tänkt på saken. Andra
filosofer har fört resonemang som kan relateras till mitt. För några år sedan
skrev filosofen Torbjörn Tännsjö en artikel om tävlingsidrott och jämställdhet
i Dagens Nyheter som följdes med en debatt om vad som egentligen var
Tännsjös uppsåt. Så här skrev Tännsjö bland annat:

All könsdiskriminering bör avskaffas inom idrotten, så som har skett på andra håll i
samhället. Inte kan väl idrotten vara det enda området där könsdiskriminering är
önskvärd? Alla idrottsgrenar bör öppnas för alla deltagare, utan avseende på kön. […]
Tänk om någon mänsklig ras skulle visa sig genomsnittligt bättre ägnad för vissa
idrotter än andra raser. Tänk om svarta verkligen skulle visa sig genetiskt bättre ägnade
än vita att vinna sprinterdistanser i löpning? […] Vore det skäl att diskriminera mellan
svarta och vita vid tävlingar? […]Kanske behövs fler klassindelningar […] Vi kanske
behöver längdklasser i basketboll, t ex. Men sådana klasser är en sak. Där klassificeras
individer utifrån bestämda kännetecken. Syftet är alltså att garantera att
spänningsmomentet inte går förlorat. Könsdiskriminering är något helt annat. Där
åtskiljs individer utifrån genomsnittliga egenskaper hos den grupp de tillhör.500

Vad Tännsjö pekar på är, i mina ögon, inte att rättvisa helt enkelt låter infinna
sig bara vi vidtar alla de mått och steg som förefaller självklara i ett visst
historiskt sammanhang. Han pekar vidare på att åtskillnaden mellan könen
inom idrotten inte alls är så logiskt självklar som man kan tro, och samtidigt att
andra typer av åtskillnad borde vara mycket mer logiska i förhållande till den
typ av resonemang som tävlingsidrotten omger sig med. När jag själv inför
studenter har ifrågasatt åtskillnaden i tävlingsklasserna, har de spontant antagit
att jag utgår från hypotesen att kvinnor och män skulle bli lika bra i idrott om
de började tävla tillsammans eller fick exakt samma möjligheter att träna och
tävla. Mitt svar har då varit att det inte handlar så mycket om att kvinnor och
män skulle bli lika bra som om varför vi tycker det är så viktigt att skilja just mellan
kvinnor och män och inte mellan andra tänkbara typer av människor i samma
utsträckning. Om kvinnor och män nu tävlade tillsammans så skulle det blott
innebära att kön inte tilldelades en så avgörande betydelse. Jag argumenterar
inte för att tävlingsidrottens könsåtskillnad ska slopas, bara för att kunna
diskutera vad den får för effekter. Vilken är den historiska styrningsproble-
matik som ’jämställdhet’ och ’jämställd idrott’ är lösningen på? Mitt svar blir
alltså att jämställdhet och nutidens konstruktion av manlighet och kvinnlighet,
iscen-sättningen av den moderna individen, utgör ett sätt att göra kvinnor och

                                                            
500 Tännsjö 1998, Låt kvinnor slå män, i Dagens Nyheter 4/6, s. 9ff.
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män mottagliga för nyliberala typer av styrning på distans på ett sådant sätt att
den heterosexuella normaliteten inte hotas. Tvärtom får andra sexualiteter
gärna bejakas och framställas i positiv dager, men de utgör ändå fortfarande
något ’avvikande’ (kanske numera i större utsträckning nästan något exotiskt
än något otillåtet).

Foucault: förtjänster och svårigheter

Så här mot slutet av avhandlingen ska några ord sägas om förtjänster och
svårigheter med den foucaultska ansatsen. I mitt arbete har den foucaultska
diskursen inneburit en avsevärd källa till inspiration i analysen av intervjuer
och textmaterial. Fördelarna, med tanke på mina avsikter, har varit uppenbara.
Jag tänker då i synnerhet på möjligheterna att bryta konventionella tolkningar
av texter med en typ av analys som skapar alternativa bilder av det betraktade.
Jag tänker också på subjektivitetens problematik, som en effekt av ett
engagemang i makt- och kunskapsrelationer. Samtidigt är en ansats aldrig helt
oproblematisk eller utan svårigheter. Problematiken kan nystas upp utifrån det
som jag, måhända lite slarvigt, betecknar som konventionella förväntningar på
forskning. Med konventionella förväntningar tänker jag i första hand på en
benägenhet att avkräva mig som forskare och ’könsexpert’ (som en student
uttryckte det) på ett svar om huruvida idrottsrörelsen är att betrakta som
jämställd eller ej, om konstruktionen av manlighet och kvinnlighet är
hämmande för ’verkliga’ män och kvinnor i idrott, om idrottsrörelsens ideologi
’stämmer’ med verklighetens manlighet eller kvinnlighet eller hur RF ska agera
för att skapa en verkligt jämställd idrott. Sådana resonemang vill jag förstås
ogärna ge mig in på. Det kan i det avseendet vara berättigat att fråga sig vad
den här typen av undersökningar tjänar till. Avsikten är alltså inte att göra
några normativa utsagor om vad som är att betakta som ’den rätta’ eller ’den
goda idrotten’. I förbigående sagt, utgör detta i och för sig ingen garant för att
en kritisk läsning av min diskurs finner underliggande normativa resonemang i
framställningen. Det finns alltså en uppenbar risk att man snärjer in sig i sin
egen problematik.501 Läsarten är förstås avhängig i vilket sammanhang
avhandlingen läses. Den centrala frågan, som jag uppfattar det, är om vi ska se
på den foucaultska diskursen som en upplysningsdiskurs eller ej.

Under senare år har diskussionen om modernitet och postmodernitet
kulminerat. Man kan säga att Foucault balanserar med en fot i upplysnings-
diskurser, eller ska vi säga modernistiska diskurser, och en fot i post-
upplysningsdiskurser, eller postmodernistiska diskurser. På frågan om den
foucaultska diskursen är att betrakta som en upplysningsdiskurs eller ej, är mitt
svar alltså både ja och nej. Det är inte en upplysningsdiskurs såtillvida att den
inte pekar ut (vetenskapliga) sanningar om människa, kön eller samhälle som

                                                            
501 Denna fråga diskuterar Alvesson & Sköldberg på ett informativt sätt i Alvesson &
Sköldberg 1994, Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Lund:
Studentlitteratur), speciellt i kapitlet ’Poststrukturalism och postmodernism’, speciellt ss.
257ff.
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den rätta vägen till frigörelse, jämställdhet eller självförverkligande. De senare
uttrycksformerna bör tvärtom betraktas med viss skepsis. Inte så att de
förkastas fullständigt, utan att man förbehåller sig att undersöka frigörelsens,
jämställdhetens och självförverkligandets historiska omständigheter och villkor
i olika sammanhang. Möjligen kan man se den foucaultska kursen som en
upplysningsdiskurs såtillvida att den utgår från vikten av den enskilda
människans förmåga att förhålla sig kritisk till de sanningar som tillskrivs
henne. Den ställer den individuella människan och hennes kommunikation
med sig själv och omvärlden i centrum, men betonar samtidigt hennes
historicitet. Med det senare menas att den individuella människan inte står i
motsats till ’samhället’ och samhällsutvecklingen, utan att varje individ kan ses
som ett samhälle i miniatyr. Jag har i detta avseende tidigare använt uttryck
som att människan utgör strukturen förkroppsligad, eller att människan
subjektifierar sig i ett nätverk av makt- och kunskapsrelationer. Människan
utvecklar ett medvetande i det att hon ’veckar’ in sig i olika relationer av makt
och kunskap, vilka kommer till uttryck som i praktiker inskrivna diskurser.
Sammantaget innebär det sagda att människan inte själv på ett oproblematiskt
sätt är upphovet till hennes tal och tänkande och beteende, men att villkoren
eller reglerna för tänkande och erfarenheter inte är otillgängliga för reflexion.
Denna tanke om ett slags ’självförståelsevetenskap’ har jag lånat från Kenneth
Hultqvist och Kenneth Petersson.502 De redskap som Foucault arbetar med
kan fungera som en hjälp till självförståelse även i mycket vardagliga
sammanhang.

Resonemanget om den foucaultska diskursen som en självförståelse-
vetenskap utgör i sig en viktig ingrediens i det här arbetet, vare sig vi ska kalla
det en premiss eller en slutsats. Foucaults resonemang är användbara eftersom
de ’bygger in’ ett kritiskt reflexivt förhållningssätt i framställningen. Inte minst
har jag märkt detta vid tillfällen då jag presenterat mitt arbete i olika
sammanhang. Man skulle nästan kunna säga att mitt problematiserande
resonemang ’smittar av sig’ på de som lyssnar, vilket också innebär att jag
brukar få skeptiska kommentarer tillbaka. Själv har jag under mina år som
student upplevt just frågan om ett kritiskt förhållningssätt som en svår nöt att
knäcka eftersom resultat av empiriska studier ofta uppfattas som ovedersägliga
fakta i målet. Foucault öppnar upp för en möjlighet att begrunda och
problematisera empiriska iakttagelser utan att de får utgöra det slutgiltiga svaret
på frågan. Med detta menar jag att de sätt som olika framställningsformer
fungerar styrande inte bara kan diskuteras, eller kommenteras, ’teoretiskt’ utan
framförallt undersökas empiriskt. Vad som är att betrakta som ’det goda livet’
eller ’den goda idrotten’ är en etisk fråga, an ethics of the Self.

Praktiska implikationer

Om det inte är avsikten att stipulera vad som är att betrakta som en ’sann’
manlighet och kvinnlighet, eller hur idrottsrörelsen ska gå tillväga för att uppnå
                                                            
502 Se Hultqvist & Petersson (red) 1995, s. 20.
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’verklig’ jämställdhet, vilka praktiska implikationer kan man då tala om när det
gäller den här typen av forskning? En väsentlig praktisk implikation som jag
redan antytt, är just tanken om de foucaultska redskapens användbarhet som
redskap för självförståelse. Detta innebär inte bara en möjlighet för forskare
att undersöka de styrningsrelaterade villkoren för subjektivitetskonstruktioner,
utan också en möjlighet för idrottsutövare att undersöka villkoren för sin egen
självförståelse, och ’idrottsadministratörer’, tränare eller ledare på olika nivåer i
idrottsrörelsen, och sådana som är sysselsatta med idrottsrelaterad forskning,
att ge akt på de framställningsformer som karakteriserar iscensättningen av
idrottare, vare sig vi nu talar om manliga eller kvinnliga eller andra sådana. När
det gäller tränares – och andra pedagogers – kunskapsbildning blir insikten,
med Foucaults ansats, att adepternas, i det här fallet idrottarnas, beteenden
och sätt att förhålla sig till sig själva och omgivningen i mångt och mycket
utgör en effekt av de omständigheter som tränaren har tolkningsföreträde
över. Governmentalitytemat utgör på så sätt en i allra högsta grad relevant
problematik i pedagogiska sammanhang. Så kallad ’praktisk’ eller
’erfarenhetsbaserad’ kunskap är lika perspektiverad som akademisk.

Min rekommendation till idrottspedagoger (tränare, ledare, managers
osv.) skulle vara, om jag får ge någon sådan, att man ger akt på hur idrottande
människor gestaltas både i tal och skrift samt genom det som brukar kallas
praktiska eller pedagogiska skäl till differentiering. Vilka inneslutningar och
uteslutningar iscensätts i och genom dessa framställningar och praktiker? Vilka
konstrueras som ’vi’ och vilka konstrueras som ’dom’? Hur ser bilden av ’den
goda idrottaren’ ut, hur entydig är denna bild och på vilka sätt bidrar den till
att marginalisera andra typer av idrottare? Här är det också relevant att förhålla
sig med viss skepsis till uttrycksformer som ’normala’, ’vanliga’, ’generella’ eller
’ofta’ eftersom de kan få en normaliserande effekt. I den utsträckning det före-
kommer olika bilder av idrottare, vilket är förhållandet mellan dessa? Fram-
ställs någon ’idrottare’ som oproblematisk, medan någon annan framställs som
problematisk? Denna rekommendation grundar sig i premissen att språk-
användandet och begreppsliggörandet utövar ett aktivt inflytande över
människors sätt att tänka och se på idrott.

En andra rekommendation skulle vara att man ger akt på hur
verksamheten differentieras när det gäller olika grupper (flickor och pojkar
t.ex.) och skapar olika typer av åtskillnad. Ofta har vi en benägenhet att
betrakta skillnaden som primär, men det är lika konstruktivt – ibland säkert
mer konstruktivt – att betrakta skillnaden som sekundär, t.ex. i förhållande till
ett differentierat ledarskap eller andra typer av åtskiljande praktiker. Denna
differentiering kan undersökas i såväl a prioriskt som a posterioriskt avseende.
Med det förra avses de intentioner som finns hos tränare och ledare inom
idrotten, medan det senare innebär en undersökning av den praxis som
framträder i ett specifikt sammanhang. Förhållandet mellan intentioner och
praxis är nämligen inte helt linjärt. Det senare, som kan verka mer
svårbegripligt, innebär att de beteenden och uttrycksformer, som kan iakttas i en viss
verksamhet inte utgör en illustration över utgångspunkterna för hur träningen ska
genomföras, utan mer en effekt av den träning som har genomförts.
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Fortsatt forskning

Det här arbetet bör ses som en sorts pilotstudie. Det bryter upp ny jord
såtillvida att den kunskapstradition som avhandlingen vilar på fortfarande är
tämligen oprövad inom svensk idrottsforskning. Som pilotstudie har
undersökningen, som nämnts ovan, möjligen en något övergripande och
vidsträckt karaktär över sig. Denna karaktär är delvis en effekt av perspektiv-
valet, vilken betonar förhållandevis utdragna historiska skeenden, eller serier
av skeenden, och mer genomgripande förändringar i uttrycksformer. Det
föreligger naturligtvis inget hinder för att följa upp den här undersökningen
med mer närgångna studier av synen på, eller iscensättningen av, idrotten och
dess manliga och kvinnliga deltagare samt kropp och ledarskap inom idrotten i
ett betydligt snävare tidsperspektiv.

Avhandlingen utgör en genealogi om kön i idrott, där sådant som kropp
och ledarskap varit viktiga delaspekter. Det är också tänkbart att genomföra
genealogier där kropp eller ledarskap, ställs i centrum, och där kön utgör en
mer perifer kategori. Frågan om manlighet och kvinnlighet utgör ingen
självklar utgångspunkt för sådana undersökningar.

Styrkan i den foucaultska ansatsen ligger i dess förmåga att, utifrån
ledmotivet subjektivitet som ett uttryck för makt- och kunskapsrelationer,
peka på relationerna mellan sådant som vi vanligtvis inte tror har så mycket
med varandra att göra, men som visar sig vara beroende av varandra, eller luta
sig mot varandra för att kunna existera. Med detta följer att förändringar i
idrottsdiskursen med fördel kan jämföras eller relateras till uttrycksformer och
förändringar i andra sociala sammanhang. Ju mer entydiga dessa jämförelser
blir, desto starkare är diskursernas reglerande funktion. Samtidigt bör man
också hålla öppet för att samma uttrycksformer kan få olika innebörd
beroende på i vilket sammanhang de kommer till uttryck.

Styrkan i nämnda ansats ligger också i förmågan att skapa motbilder.
Denna styrka blir då i princip per automatik också en svaghet eftersom
motbilder lätt får utgöra inslag i nya dominansformer. Detta föranleder alltså
framtida forskning om hur den foucaultska diskursens införande i idrotts-
relaterad forskning – och kanske till och med i idrottsrörelsens uttrycksformer
– har fungerat styrande. För som Foucault har skrivit:

My point is not that everything is bad, but that everything is dangerous, which is not
exactly the same as bad. If everything is dangerous, then we always have something to
do.503

Slutord

Att intervjua och analysera och tolka texter utgör i sig ett sätt att skapa och
problematisera bilder av verkligheten. Bilderna utgör inte en ren avspegling

                                                            
503 Foucault 1991c, The Means of Correct Training, i Rabinow (red), The Foucault Reader
(London: Penguin), s. 343.
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eller representation av verkligheten, utan orienteringspunkter för tänkande och
handling i verkligheten. I en intervju skapas bilder av verkligheten som
samtidigt är ’laddade’ med ett visst förhållningssätt, en viss kroppsligt-spontan
förhandsinställning till verkligheten. Mitt intresse har varit inriktat mer mot de
omständigheter som ligger till grund för iscensättningen av bilderna och det
som bilderna handlar om, än det som bilderna tänks vara en avspegling eller
representation av. De utsagor som utgör effekten av mina frågor utgör i sin tur
underlag för nya bilder. I en avhandling som den här iscensätts dessa bilder
enligt en reglerad procedur, som dessutom, genom sin vetenskapliga karaktär,
äger stor legitimitet i förhållande till politiska beslut. En viktig slutsats av detta
arbete är därför vikten av att forskaren, eller vem det nu månde vara, inte bara
problematiserar det som är synligt, utan också synsättet. För det vi ser är inte
bara det som syns, utan det som synliggörs.

Det är nu dags att avrunda denna skrift. Helst skulle jag vilja säga något
som löser upp alla knutar och bringar hela mitt resonemang i ett ymnigt ljus av
klarhet och begriplighet. Å andra sidan är det aldrig helt lätt att begripa sig
själv heller. För det är ju inte ’jag’ som skriver genom min kropp, utan min
kropp som skrivet genom ett ’jag’. ’Jag’ är effekten av ett historiskt samman-
hang, ett veck i ett antal nätverk av makt- och kunskaps-relationer, vilka skapar
min kropp/mitt jag – och som konstituerar mina erfarenheter och mitt
tänkande, men som också är under ständig upplösning. Jag har inte fullständig
kontroll och överblick över det skrivna. Jag kan inte vägleda läsaren genom
avhandlingen och lotsa henne till en fullständigt säker hamn. Jag vet inte ens
om det är önskvärt. Den här boken skrivs inte för att avsluta frågan om kön
utan för att göra nya frågor möjliga. Hur som helst hoppas jag att jag har
bidragit till en eller annan tanke om hur våra sanningar om kön – och om oss
själva som kön – bidrar till att skapa kön och till en självförståelse där kön utgör
ett centralt moment. En central svårighet i denna fråga är att ’nuet’ undflyr oss
i det att vi försöker gripa tag i det. Då vi försöker bestämma oss för vad vi är i
detta ’nu’, så har nuet redan blivit ett ’då’. Det ovissa ligger också i, även om
det ibland kan vara svårt att begripa innebörden i det nu, att vi knappast
närmar oss ett slutgiltigt tillstånd av jämställdhet. Kanske kommer det hela
istället att mynna ut i en framtida förundran över vår tids diskussion om
jämställdhet – precis som vi kan förundra oss över hur ’de gamla grekerna’
kunde tro att människofostret blev en pojke om tillräcklig hetta uppstod i
konceptionsögonblicket (dvs. att det älskande paret uppnådde samtidig orgasm
– annars blev det en flicka eller ett missbildat foster), eller att kärleken mellan
äldre man och yngre man uppfattades som den vackraste kärleken.
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Summary

This dissertation aims at disseminating what constitutes the perception of
sexual difference in Swedish competitive sport and sports related research in
Sweden, i.e. how manliness and womanliness is discursively constructed in
sport, during the latter half of the 20th century. Put in another way, the studies
are about ways of seeing and reasoning about sex/gender in sport. The major
research question is how sport and sports related research functions, on the
one hand in the production of ‘women’ and ‘men’ as objects and subjects of
knowledge, and on the other as a technique or procedure for regulating men’s
and women’s behaviour and ways of reflecting upon themselves – both in and
through sport. The interest is thus aimed at how gendered subjects of sport are
made. At the core of the problematic that the studies presented below derive
from, is the interest for subjectivity, in particular the conditions of possibility for
the occurrence of a particular kind of subjectivity, namely gendered
subjectivity, as the effects of certain power-knowledge relations. Of particular
interest is the concept of equal opportunities between women and men in
sport (jämställd idrott), or gender equity in sport, as a new way of creating
sexual/gender difference and gendered subjectivity. The discourse of gender
equity has grown strong in Swedish sport since the 1970s. Sometimes it is said
that gender-equity policies aim at the reduction, or even dispersion, of gender
differences. In this dissertation, another line of argument will be followed.

Sport, particularly competitive sport, has for very long been seen as a
rather masculine practice, although women have participated in competitive
sport to a substantial amount for several decades by now. During this time, the
work for gender equity in sport has been intensified, for instance through
several plans for gender equity presented by the Swedish Sports Confederation
(RF), and through scientific research on sex/gender in sport. This work with
gender equity in sport seems, however, to be carried out from a rather
unproblematic perspective. The issue of masculinity and femininity in sport
seem also to be discussed in an unproblematic manner. The purpose of this
dissertation is to problematise gender equity in sport, to investigate the
historical conditions of gender equity in sport and to explore what unexpected
effects the work for gender equity in sport might have had in relation to the
construction of masculinity and femininity in sport during the last few
decades.

Empirically, the studies derive from 18 interviews with teenagers, aged
16 to 19, and four coaches, aged 25 to 35, all of them participating in track &
field athletics. The interviewees were part of four fairly welded together
groups of 15-20 athletes. The semi-structured and tape-recorded interviews
took place during spring and summer 1996. The interviews comprises of four
themes: ‘me and my sporting experiences’, ‘boys and girls in sport’, ‘the body’
and ‘the coach’. The second material comprises of texts published by the RF
(and on two occasions the Swedish Government: reports from governmental
committees concerning sport) within a period ranging from the 1940s to the
1990s. The third and last material comprises of doctoral theses published in
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the academic disciplines of Physiology (in the 1950s, 1970s and 1990s), and
Pedagogy (Education), Psychology and History (in the 1970s and 1990s; sport
does not exist as an academic discipline in Sweden as it is for instance in
Finland and Norway).

Analytically, the studies draw from the work of the French philosopher
Michel Foucault, in particular his concept ‘governmentality’. Governmentality
implies the meta-series linking the serial histories of the practices of the self with
those of the practices of government. In other words, besides its meaning of
control and guidance, governmentality might be seen as referring to a certain
mentality that is willing and able to be governed. Foucault himself investigated
the discourse of ‘sexuality’, seeing it as a way of constraining as well as
performing modes of thinking, speaking and behaving. In the words of the
American philosopher Judith Butler, government in modern societies is linked
to ‘heteronormativity’, i.e. that heterosexuality serves as the normative ground
in the relations between women and men, what Butler refers to as a
‘heterosexual matrix’.

Other important analytical tools in this work are the concepts of subject,
discourse and performativity. To Foucault there are two meanings of the word
subject: Subject to someone else by control and dependence, and tied to his
own identity by a conscience or self-knowledge. The subject occur as ‘I’ in a
discursive practice, where the term discourse designates the regularities, or
rules, of speech, both as far as what can and what cannot be said, and who can
and who cannot speak. Discourse is both a practice (discursive practice) and
the rules by which intelligible speech within a certain historical and social
context is made possible (ways of reasoning). Besides its function as a
representation of the ‘things’ said, discourse simultaneously performs those
‘things’. Performativity means, then, that discourse performs objects, acts,
desire, identities and self-knowledge – i.e. subjects/subjectivity (Foucault’s
term for ‘conscience’ and/or ‘identity’)

These analytical tools are put to work within the framework of govern-
mentality, that is within networks of power-knowledge relations. Seeing self-
knowledge as situated in a network of power-knowledge relations – such as in
sport – is focal in the interviews with the teenagers and their coaches.

The first part of the dissertation comprises of a discursive analysis on
the interviews with the athletes and coaches. In track & field athletics, girls and
boys most often train together. Although they do not compete together, girls
and boys compete in the same events and they often spend a great deal of time
together at the training course.

Different ways of reasoning appear among the teenagers and their
coaches. Talking about other boys and girls in sport, both athletes and coaches said
that boys are more goal achievement/performance and ‘outward’ oriented
(doing) while girls are seen as more relation and ‘inward’ oriented (being),
although several admitted some individual variety. The athletes thought
winning and competing more important to boys in general, as they were said
to be more ‘serious’ about sport. Friendship and recreation were considered
more important to girls, and the girls were more often said to ‘fuss around’ at
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the arena. Telling me about themselves and their participation on sport however, the
boys more often emphasised the social aspects – to have a good laugh with
friends. Instead, it was several of the girls who said that serious training and
competing was most important. Although having some difficulties with coping
with the situation of competition, several of the girls said that competing was
very important, especially the girls in groups dominated by girls.

This paradoxical situation seemed, at first glance, to be a bit of a problem
in the discourse of the girls, while it was not in the discourse of the boys.
‘Boys’ (as ‘the others’) were constructed as subjects of sport, autonomous and
self-regulating, while ‘girls’ (as ‘the others’) were constructed as objects of sport,
dependent and in a need of control (by the coach). On the other hand, one
can say that the girls, speaking about themselves, showed greater awareness
about their conditions in sport and their own personal ‘seriousness’ about
sporting activities. The boys, on the other hand, showed greater unawareness
and could quite easily be said to merely do sport because they were expected
to do sport. The point here is not to say that one interpretation or the other
ought to be seen as the truer one, but rather that there seems to be a tension
between ‘traditional’ notions about boys and girls, and more unconventional
ones, constructing the girls as more ‘serious’ than the boys.

When speaking about ‘the body’, the male body were often presented as
strong, fast, powerful and persistent while the female body were presented as
rather weak, slow and unpredictable. The body of the adolescent girl hardly
ever seemed to match the demands for continuous improvement of physical
ability in track & field-discourse. The ‘problem’ of the girl’s bodies was placed
within the female body itself. The girls often expressed the contradictions
between proper feminine body and expectations of ‘serious’ track & field-
bodies. Muscularity, for instance, is from the point of view of ‘seriousness’ in
sport necessary for both boys and girls to develop. From the point of view of
heteronormality however, muscles are inextricably linked to masculinity and
the male body. Thus another kind of paradox occurs when speaking about ‘the
body’. The tension might here be seen as constituted by on the one hand a
‘single-sex-model’ and on the other hand a ‘two-sex-model’ of the body. In the
one-sex-model, ‘sex’ is constructed as a quantitative category, the female body
being qualitatively the same as the male body, but physically inferior. In the
two-sex-model, ‘sex’ is a qualitative category, the male and female bodies being
qualitatively different. From the point of view of a masculine discourse, the
body, both the male and the female body, is constructed as an object of
masculinity, subjected to the will of its master – the male subject as a personal
will or as the coach’s will. From a feminine perspective, the body occur as a
subject of femininity. The female body is thus constructed both the origin (or
source) and the aim for proper femininity, while performance (body as object)
is the subject of masculinity from a masculine perspective.

‘The coach’ is depicted in three, more or less, well-defined, ways. The
first coach is an autocratic coach. He acts as the sovereign centre of the track
& field-activities. His perspective is the legitimate perspective when it comes to
knowledge about ‘correct training’ and how ‘reality’ (i.e. technique) should be
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interpreted. The autocratic coach is also constructed as the moral subject of
the activities. Without his guidance, the training would be less ‘serious’ and
turn the focus from (wanted) performance to (unwanted) social relations. The
coach-male athlete relation is constructed as a subject-to-subject relation,
where the coaching subject is the hierarchically superior one. The coach-
female athlete relation is constructed as a subject-to-object relation, where the
female body appear as the object. The second coach is a democratic coach. He
is still the centre of the track & field-activities, but he is not the sovereign
moral subject, hierarchically superior to the athletes. As subject he acts as a
counterpart to ‘the training group’ (a collective). It is not the will of every
individual athlete that is legitimate in relation to the will of the coach, but the
will of the whole training group. In the discourse of both coaches and athletes,
this collectively oriented democratic coach seems to distance himself from the
girls (groups of girls). He also limits his engagement to the actual training, an
instrumental relation. On the other hand, his relation to the boys (groups of
boys) seems to be rather friendly and close. The third coach is also a
democratic coach, but his ‘counterpart’ as a subject of will is not ‘the group’
but ‘the individual athlete’. In this discourse, the group is not an organic entity,
but a functionally operating network of athletes. The responsibility of the
coach is aimed at every individual athlete. In this discourse, it seems to be
irrelevant whether the athlete is a boy or a girl.

The teenagers’ answers can be seen as both reproducing and opposing
conventional perceptions of men as autonomous and performance oriented,
and women as dependent and relation oriented. What historical conditions
have made this seemingly paradoxical situation possible? From the point of
view of the perspective that constitutes this dissertation, the interviews ought
not to be seen as representations of a more or less true opinion about oneself
and other teenagers in sport, about the body or about the coach/coaching.
The interviews ought rather to be seen as different ways of performing
gendered bodies and individuals, both athletes and coaches, in sport. The
practice of interviewing is thus in itself inextricably linked to the creation of
sex/gender differences since interviewing might be seen as an ‘incitement’ to
talk – in itself a discursive practice. This is true, of course, first and foremost
when it comes to how things are said, and not so much concerning what things
are said. The historical conditions of the kinds of discourses that constitutes
the interviews is analysed in the second part of the dissertation.

The second part comprises of an analysis of the discourse of manliness
and womanliness and sport in texts published by the RF, and in sports related
doctoral theses in the disciplines of Physiology (work physiology, biochemistry
and neuropshysiology), Pedagogy (Education)/Psychology and History.

Some hundred years ago, sport was practised in relation to a discourse on
the public level stressing character building and masculinity. Competitive sport
was seen as unsuitable to women. Women were more or less limited to
gymnastics, which was practised in relation to a discourse stressing physical
and social health (and feminine beauty). During the early decades of the 20th

century a certain ‘women’s gymnastics’ was developed. In it was inscribed a
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discourse of difference between women and men. The struggle for women’s
rights to do competitive sport, however, which was fought parallel to the
development of women’s gymnastics, was formulated in a discourse of
similarity between women and men. A common view about women’s
participation in sport during this time was that women were seen as ‘willing,
but not able’ to do competitive sport.

After the Second World War, and parallel to the dreams about the
creation of a Swedish welfare state and an equal society, the discourse of
manliness and womanliness in sport changed at the public level. Sport was
now, especially among young people, practised in relation to physical and
social health. Through the concept of ‘sports for all’, sport was seen as a tool
in fostering the Swedish youth. The sporting subject, at least in the official
texts of the RF and in some governmental reports, turned out to be a gender-
neutral subject, constituted in a discourse of similarity between women and
men. More unofficially however, women in competitive sport were now seen
as ‘able, but not willing’ to do competitive sport.

Around 1980, the first action plans for the sports movement as a whole,
and for gender equity in sport, were put into practice in Swedish sport. At
first, these action plans were constituted in a discourse of similarity between
women and men, focusing on the quantitative aim of recruiting more women
to sport, particularly as coaches. Ten years later, the winds had changed. In the
action plans of 1989 (both one for sports in general and one concerning
gender equity in sport), a discourse of difference between women and men
came to dominate. By the end of the 1980s, the quantitative aims of gender
equity in sport had been complemented by qualitative ones. This means that
‘equality in sport’ was not only about women’s rights to do the same things as
men, but to do it in ‘their’ way (or in ‘women’s’ ways).

The qualitative aims has grown in significance during the 1990s. Parallel
to that development, a strong emphasis on individuality and the agency of the
individual emerges in the plans for sport and gender equity in sport. The
sporting subject is no longer constructed as a gender-neutral subject in an
organically composed (and singular) sports movement (sport; in singular), but a
gender specific, albeit individual, subject in a fragmented world of sports (in
plural). One can say that the policy of the RF of the 1990s stresses on the one
hand individuality in a social constructivist discourse of a fragmented society,
and on the other hand gender specificity in an essentialist discourse of a
unified sex/gender.

The discursive changes in sports related research are similar but not
identical to the changes in the texts of the RF. In 1941, a Department of
Physiology was formed at the Royal Institute of Physical Education in
Stockholm. Here, studies of physical performance have been conducted ever
since in disciplines such as work physiology, biochemistry and neuro-
pshysiology (biomechanics and motor control). To keep it short, one can say
that the construction of sexual difference changes over the years. This occur in
relation to the development of new ways of reasoning when it comes to such
things as gender equity and the notions of masculinity and femininity in
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society broadly speaking, changes. During the 1950s, a great interest was put
on sexual difference and human performance in industrial production. The
category of ‘sex’ was constructed as an object in relation to the workloads that
served as the constitutive ground for the investigations. Both male and female
subjects appear in these studies. The body is discursively constructed as a
sexually differentiated machine or engine (object).

The studies of the 1970s were carried out with mainly male subjects. The
emphasis on sexual difference seems to disappear almost completely. The
body is still discursively constructed as a machine or an engine (object), but
now it is a gender-neutral body.

In the 1990s a novel interest for sexual difference emerges, but rather
put in the words of gender differences. Gender is not, as sex, constructed as an
object of work, but actually as a subject of work. The interest lies not in the
work load that is (or is not) ‘appropriate’ to women and men, but in the
conditions under which women and men do physical exercise. The discursive
construction of the body has similarly changed from the machine/engine-
object-body to the dynamic system-subject-body. The body occur as an open,
flexible and dynamic (in relation to its environment) system.

Some research about sport from pedagogical (or sociological),
psychological and historical points of view were published during the 1960s,
but it was not until the 1970s that sport studies conducted in these disciplines
reached the level of doctoral dissertations (with one or two exceptions). These
studies were mainly about youth sport. Emphasis was put on questions such as
how many girls and boys did sport (or one sport event or another) and how
girls and boys was socialised into and out of sport (along with the study of
socialisation processes within sport). The studies mainly had a quantitative
approach. Social and historical studies of sport in the 1970s were constituted
in a discourse of similarity between women and men. In social scientific
research, both boys’ and girls’ sporting habits are investigated, but gender
relations are constructed as unproblematic. In historical studies of the 1970s,
women seem to disappear totally. Both social and historical studies of sport
from this period are mainly descriptive and made within a positivistic or
structuralistic framework.

During the 1990s the emphasis on gender in sport, and in particular
masculinity in sport, have risen to the forefront – in both social and historical
studies of sport. The research approaches seem to go from positivist/
structuralist, descriptive and mainly quantitative, studies, to phenomeno-
logical/post-structuralist, analytical and mainly qualitative, studies. Contrary to
the essentialist discourse of gender in the texts of the RF, gender in sports
related social and historical research is constructed within the frames of a
constructivist discourse.

Analytically speaking, the genealogical study of the construction of
sport, and of manliness and womanliness in official texts about sport, and
sports related scientific research, points out that a patriarchal governmentality,
where young men were seen as the only ‘appropriate’ competitive sportsmen,
have subsequently been transformed into a social-liberal and a neo-liberal
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governmentality. Within the frames of social-liberalism, ‘sport for all’ becomes a
leitmotif. The sports movement appeared almost as an organic entity, ensuring
the social, mental and physical health of its participants. Not only men and
women are legitimate sportsmen, but also the youth (and later on children),
elderly persons, handicapped and so on. However, the legitimate political
subject is a gender-neutral subject, however as such a quite disembodied subject.
Within the frames of neo-liberalism, the individual appear as the solid base for
sport practice, but the individual is not merely individual but a gendered (and
embodied) individual, who is simultaneously a decidedly heterosexual
individual. The emergence of the gendered individual seems to be the effect of
a problematisation of sexual difference and gender relations ‘inside’ the subject
rather than between the subjects, and as such it can be seen as a part of a new
mode of government (the sportsman and the sportswoman). Modern power
relations perform differences inside the subject (subjectification) and not so
much between the subjects (objectification).

Put in relation to the interviews with the teenagers and the coaches, it
can be said that the governmentalities presented above cannot be seen as a
simple chronology. Quite the contrary, the discourses that constitutes the
interviews can be seen as expressions of all three governmentalities existing in
the historical present. In patriarchal discourses, a strong emphasis is put on
differences between girls and boys. Boys act as subjects of sport (the sports-
man) while girls act as objects of sport (female bodies). The body appear as an
object, a gender-specific object, of the male, or masculine, subject, which is
either the male athlete or the male coach. In relation to this, the gaze of the
coach is given the preferential right of interpretation. The relation between
coach and athlete is constructed as a hierarchically organised subject-to-subject
relation. The relation between coach and female athlete is constructed as a
subject-to-object (female body) relation. Individual character and ‘seriousness’
about sport (i.e. performance orientation) is at the forefront in patriarchal
discourses.

In social liberal discourses, less emphasis is put on gender difference.
The body still appear as an object, but now a gender-neutral object. Social
relations and fellowship is at the forefront in social liberal discourses. The
coach-athlete relations are not first and foremost a relation between the coach
and his individual athletes, but a relation between the coach and the group.
The group is constructed as a collective subject, acting as equal to the coach-
subject. The preferential right of interpretation is equally divided between the
coach and the collective (group). Still the coaches and the athletes describe the
relation between the coach and girls’ groups as rather distanced and
instrumental, while the coach-boys’ group relation is described as close and
friendly.

In neoliberal discourses, again very little emphasis is put on gender, at
least in the interviews, but not in the analysed texts of the RF and the sports
research (the sportsperson; neut.). The coach is still a subject of knowledge, but
the gaze of the coach is not given the preferential right of interpretation. This
right lies within the experience of the athlete. The coach-athlete relation is
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depicted as a relation between the coach and the individual athlete in
neoliberal discourses. This relation can be described as a subject-to-subject
relation. There seem to be no antagonism between social relations and
performance.

A common argument, as was mentioned above, is that gender equity-
policies aim at the reduction of gender differences. This might be true
concerning practicalities, or women’s and men’s rights to do the same things.
The concept of gender equity has a practical value, which is to guarantee
women and men the opportunities to do the same things with the same rights
and responsibilities (i.e. to have the same kind of work – with the same salary,
to do sports and so on). On the other hand, the concept fixes a view of the
sexes as ‘naturally opposite’ or, at least, ‘naturally different’ from a more
qualitative than quantitative point of view. Thus, from a genealogical point of
view, gender equity-policies might also be seen as a performer of new kinds of
gender differences. The concept of gender equity is, from this perspective, a
technology aiming at securing the notion of ‘normal’ (normative)
heterosexuality. Gender equity-policies perform two distinct and clearly
differentiated categories, which may be equalised, and as such it might be
perceived as an apparatus that produces and regulates sexual/gender
difference.

During the 1990s, neoliberal discourses have come to influence the ways
of reasoning about sport and gender in sport. Sexual difference and gendered
subjectivity is in neoliberal discourses constructed more as ‘inner’
(psychological; a difference in mentality) than  ‘outer’ (social and physical)
aspects of life. Of course this change occurs parallel to the changed notions
about ‘reality’. While reality used to be seen as the objective (‘outer’ - gaze)
world, it now seems to be the subjective (‘inner’ - feeling) world that is to be
seen as the most real one. What is important here is to understand, through
the discourse of sport, the development of the concept of equal opportunities
as a way of governing the behaviour of men and women and their ways of
reflecting upon themselves.

To conclude then, one can say that while formerly being constituted as
‘sporting’ (the sportsman) and ‘non-sporting’ respectively, both young women
and men nowadays do competitive sport to a substantial amount. It thus
seems as if new ways of constituting sex/gender differences have occurred and
risen in importance. While both women and men do sport, they compete in
two different classes. Simultaneously, in other parts of society, gender
segregation is seen as illegitimate. The main argument in this thesis is that
sport thus constitutes the construction of the modern gendered, and
heterosexualised, ‘sportsman’ and ‘sportswoman’. It is my contention also, that
women’s increased participation in competitive sport might be seen as a way
to perform the female individual, and not only the sporting female, as a
(gendered) political subject, at the same time assuring heteronormality, that is
that male-female (sexual) relations are seen as a ‘natural’ base for social
organisation. This whole project can be seen as a part of a governmentality,
where the focal point is government in the name of equality between women and men.
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