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Abstract 

The context of this thesis is a four-year sports initiative called the Handshake 
which was launched and funded by the Swedish government and specifically 
targets girls. The Special Sports Federations were assigned the task of dis-
tributing the money to the local sports clubs. The clubs could apply for fund-
ing in order to carry out local projects. In the study, project applications from 
eight different sports were collected: both female- and male-dominated, and 
gender equal sports.  
 This thesis focuses on the dominant ways of talking about girls and girls’ 
sport as well as the processes that shape them. Inspired by feminist post-
structural theory and Foucault, the aim of this study is to examine how a 
special initiative for girls’ sport frames girls and their sport. The aim is also 
to analyze possible conditions of discourse for constructions of gender in 
texts specifically focusing on girls’ sports participation. The central ques-
tions are: How are girls and girls’ sport represented? In what ways and with 
which form of power, technologies, and techniques are girls constructed and 
positioned?  
 The analysis shows how the regulatory and disciplinary processes operate 
in the government initiative. The identification of a specific group of girls in 
the Handshake initiative is an important component in the exercise of power, 
not least because it will inevitably convey and produce “truths” about the 
girls’ group. The initiative produces a number of ideas about girls and their 
sport, which girls are in need of special projects (and which are not) and in 
what way. The constructions of girls are not neutral, but normative. The 
position the sports movement gives itself, namely, a good and significant 
social force, implies that the problem lies elsewhere. Girls, and not the sport, 
become bearers of problem characteristics, they are obliged to change and 
improve. The norms, structures, and processes that cause normalization re-
main unchanged. 
 
Key words: Youth sport, gender, discourse, power, governmentality, Fou-
cault, Butler.  
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Förord 

Har något förord någonsin beskrivit resan mot en färdig avhandling som 
lekande lätt? Tveksamt. Min avhandlingsresa är inget undantag, det har bli-
vit en hel del kringelikrokar. Min drivkraft under denna spännande och bitvis 
svåra resa har till stor del varit nyfikenhet, lust att lära och en vilja att göra 
skillnad. När jag var liten sa min mamma att jag nog skulle bli politiker när 
jag blev stor. Hon menade att jag hade ett patos för rättvisa och, som hon sa, 
”den lilla människan”. Det blev aldrig något av politikerspåret, men viljan att 
förändra och förbättra har säkerligen legat till grund för de yrkesval jag gjort, 
liksom valet av avhandlingsämne.    
 
Nu är jag framme. Jag har tagit mig dit på egen motor, men färden hade inte 
varit möjlig utan den fantastiska hjälp jag haft på vägen. Det är nog fler än 
jag som drar en lättnadens suck över att mitt avhandlingsprojekt nu är avslu-
tat. Karin och Mange: nu är det klart! Mitt första och stora tack går till Karin 
Redelius och Lars-Magnus Engström, mina handledare som har gjort en 
fantastisk insats. Ni har oförtrutet lotsat mig genom avhandlingsarbetet. Vid 
sidan av de kunskaper och kompetenser ni besitter har ni visat prov på ett 
oändligt tålamod när ni har låtit mig pröva och ompröva. Ni har haft tilltro 
till mitt kunnande och min förmåga när jag själv sviktat. Karin, en mer för-
stående och uppmuntrande vän och kollega än du får man leta efter. Din 
noggrannhet och förmåga att i alla lägen urskilja det väsentliga har verkligen 
bidragit till att förbättra arbetets kvalitet. Mange, din klokhet och erfarenhet 
har varit ovärderlig. Jag ser dig som idrottspedagogikens stora förgrundsfi-
gur och är stolt över att ha haft dig som handledare.  
 
Det har sagts av flera före mig: den enskilt bästa lärmiljön under forskarut-
bildningen är forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur (PIF) 
vid Gymnastik- och idrottshögskolan. PIF är och har varit ett forum för seri-
ösa, intressanta och kvalificerade samtal i en trygg och inspirerande atmo-
sfär. Där tar ingen sig själv på för stort allvar, men väl sitt forskningsupp-
drag. I PIF har jag mött skarpa hjärnor, stora hjärtan och det har ständigt 
varit nära till skratt. Tack Håkan Larsson, Suzanne Lundvall, Birgitta 
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Fagrell, Jane Meckbach, Bengt Larsson, Karin Redelius och Lars-Magnus 
Engström för att ni skapar en sådan fin forskarmiljö för doktorander att ut-
vecklas i. Under er ledning har världens bästa doktorandgäng vuxit fram: 
Åsa Liljekvist, Britta Thedin Jakobsson, Lena Larsson, Erik Backman, 
Tommy Gustafsson, Matthis Kempe-Bergman, Gun Nyberg, Anna Tidén, 
Susanne Johansson, Magnus Ferry och Gunnar Teng. Det har varit en fröjd 
att få kampera ihop med er under doktorandtiden. Mitt innerligaste tack går 
till er för alla stunder av glädje, frustration och tankemödor. Ni har gjort 
resan så mycket roligare.  
 
Tack till Ulf Olsson, Per Nilsson och Birgitta Fagrell som var kritiska 
granskare vid slutseminariet. Era konstruktiva och värdefulla kommentarer 
bidrog definitivt till en bättre avhandling. Tack också till Håkan Larsson som 
tillsammans med Birgitta Fagrell ställde upp som läsare i det absoluta slut-
skedet.   
 
Tack till Gymnastik- och idrottshögskolan som har finansierat mina forskar-
studier. Det sjudande idrottsintresset på GIH har varit inspirerande och läro-
rikt. Tack också till Centrum för Idrottsforskning och Riksidrottsförbundet 
för de forskningsmedel jag erhållit. 
 
Tack till alla lärarkollegor vid Gymnastik- och idrottshögskolan. En mer 
engagerad och kunnig lärarkår är svår att finna. Ni har alla bidragit till att 
utveckla mig i min roll som lärare. Jag vill i synnerhet tacka John Hellström 
och Anna Rosén för ett roligt och givande samarbete. Tack Lina Wahlgren 
och Carolina Lundqvist för alla ÖIP-luncher där vi avhandlat livets alla 
(o)viktiga frågor. 
 
Till alla mina vänner: tack för er nyfikenhet och för att ni engagerat er i mitt 
forskningsämne, mina framsteg och bakslag. En särskild tackkram skickas 
till Camilla och Claes som funnits med mig från början till slut. Det har varit 
roligt och skönt med ert uppriktiga intresse och stöd.  
 
Åtskilliga sidor i avhandlingen har blivit skrivna i den fantastiska miljön i 
Mora, Eskilstuna. Jag är skyldig Elsy och Erik ett stort tack för att ni med 
öppen famn tagit emot mig, ordnat med god mat, läslampor och annat prak-
tiskt för att jag ska kunna koncentrera mig på att skriva. Tack också till Lotta 
och Pelle för att ni har visat intresse för mitt avhandlingsskrivande. 
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Mitt varmaste tack går till min närmaste familj. Att försöka hålla ett familje-
liv flytande samtidigt som avhandlingsarbetet pågår har inte varit lätt. Av-
handlingstiden har innehållit både glädjande nedkomster och sorgliga bort-
gångar. Jag har vid flera tillfällen påmints om att livet är så mycket mer än 
den avhandling som har tenderat att lägga beslag på min hjärna och tid. 
Pappa, mamma och mina bröder Göran, David, Rikard och Adam: utan er 
hade jag inte varit den jag är och där jag är idag.  
 
Jonas, min kärlek, lekkamrat och bästa vän. Du och Tea kom in i mitt liv när 
avhandlingsarbetet var som mest intensivt och krävande. Det har inte varit 
lätt för någon av oss. Jag är evigt tacksam för det stöd och den uthållighet du 
har visat, inte minst när du har fått dra det tyngsta lasset i vårt nya gemen-
samma hem. Tack också för att jag har fått använda dina språkkunskaper och 
för att du tog dig tid att korrekturläsa slutmanus. Det börjar en ny tid nu, med 
lediga kvällar och helger, familjeliv och utan bok- och pappershögar.  
 
Mina sista ord går till Hanna, min modiga, kloka och glädjefyllda dotter som 
lär mig så mycket. Du har varit med under hela den här resan och har i 
högsta grad bidragit till den här avhandlingen. Dina uppmuntrande ord, 
sånger och danser har gett mig energi och skratt när jag som bäst behövt det. 
Din klarsynthet, liksom härliga och träffsäkra kommentarer har förgyllt min 
tillvaro på så många sätt under den här tiden. Vi får väl se vad det innebär 
för dig att ha haft genus och Foucault som en del av din vokabulär redan 
under barndomen. Den här avhandlingen tillägnas dig och alla andra idrot-
tande tjejer i vårt avlånga land.  
 
Västerås, den 11 november 2012 
Jenny Svender  
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Prolog  

I flera veckor, eller egentligen i flera år, har sjuåringen väntat på detta. Allt är 
förberett: benskydden är framlagda bredvid hjälmen, bandystrumporna är ny-
inköpta och skridskorna nyslipade. Barnet vaknar alldeles för tidigt och delar 
av utrustningen sitter på redan vid frukost. Det bär av mot isbanan och den 
bandyskola som startar denna lördagsmorgon i november. På isen myllrar det 
snart av små barn och stora ledare, ledare som mestadels tycks bestå av pap-
por till de unga deltagarna. Vid sidan av planen står övriga föräldrar och fry-
ser. Lekarna och övningarna sätter igång. Ledarna instruerar, uppmuntrar och 
hejar på: ”Det är bra kämpat, grabbar!”, ”Vad duktiga ni är, killar! Nu tar vi 
lite vatten va?!” Under en av vattenpauserna stapplar barnet fram till mig, 
drar mig lite i jackärmen och frågar: ”Mamma, får inte tjejer vara här?” Först 
förstår jag inte vad hon menar men sedan tränger de tidigare tillropen in i mitt 
medvetande och frågan blir begriplig. Jag övertygar henne om att det visst är 
både flickor och pojkar som åker runt på isen, samtidigt som jag försöker leta 
rätt på några där det sticker ut lite längre hår under hjälmen. ”Jodå, både 
flickor och pojkar spelar bandy”, förkunnar jag.  

Påföljande vinter dimper en ny inbjudan till bandyskolan ner i brevlådan. 
Denna gång är inbjudningsbrevet skrivet med rosa text och den avsändande 
föreningen berättar att man kommer att starta en särskild grupp bara för 
flickor som vill spela bandy. Varje lördagsmorgon under den säsongen dela-
des isytan upp i två delar; en där flickor tränade och en där pojkar tränade.      

 
I ovanstående berättelse konstrueras genus. Småttingarna på isen tillskrivs 
ett kön, trots att det är svårt att identifiera om det är flickor eller pojkar som 
döljer sig bakom ansiktsgallren. Ledarna är män. Den inbjudan som särskilt 
riktades till flickor gjordes i färgen rosa. Uppdelningen av flickor och pojkar 
som sker inför andra säsongen av bandyskolan lär barnen att flickor och 
pojkar förväntas idrotta var för sig. Det här är aspekter en idrottspedagog 
med ett kunskapsintresse för kön och genus fäster särskild uppmärksamhet 
vid. Berättelsen innehåller förstås också andra frågor som kan intressera en 
idrottspedagogisk forskare. Den visar barns längtan efter att få röra sig på 
olika sätt. Den handlar om ett barns första möte med idrottsrörelsen, ett möte 
där barnet kommer att införlivas i värden och normer av såväl idrottsliga 
som sociala slag. Barnen i bandyskolan får lära sig hur man ska åka skrid-
skor men också vad som är eftersträvansvärt; att kämpa är bra, då är man 
duktig. I den här avhandlingen är det dock de köns-/genusrelaterade frågorna 
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som står i centrum: hur kom det sig att ledarna i den könsblandade gruppen 
tilltalade barnen som pojkar? Varför delades flickor och pojkar in i olika 
grupper inför den andra säsongen? Vilka konsekvenser får de könsindelade 
grupperna? Har det någon betydelse att ledarna var män?  

Jag erfor händelserna ovan som förälder. Jag var också med när den så 
kallade flickbandyskolan sedermera utmynnade i särskilda aktiviteter som 
genomfördes inom ramen för den stora barn- och ungdomsidrottssatsning 
som kom att kallas Handslaget. I den var ett fokusområde särskilt inriktat 
mot flickors idrottande. Det är den satsningen som är studieobjektet i före-
liggande avhandling.      
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1. Inledning 

Genus 
Historien om barnet som börjar i bandyskolan är ett exempel på hur genus 
konstrueras. I den inbjudan som föregick bandyskolans första år uttrycktes 
explicit att både flickor och pojkar var välkomna. De små individerna är 
indelade i två olika kategorier av människor redan innan de äntrat isen och 
genuskonstruktionen fortsätter under träningspasset då ledarna talar om och 
med ’killar’ och ’grabbar’. Bandyaktiviteten ger sken av att i första hand 
vända sig till pojkar, då de framstår som de givna deltagarna. Ledarnas be-
römmande ord och uppmaningar visar vem som förväntas börja med och 
intressera sig för bandy. Kön görs också betydelsefullt i den separata inbju-
dan som sändes ut påföljande år; flickor adresseras i ord och genom dess 
rosa inramning. En separat grupp bara för flickor startas och fler flickor än 
tidigare år strömmar till. Flickors plats i bandysporten skrivs på så sätt in och 
görs giltig. I bandyaktiviteterna konstrueras ledarskap som manligt genom 
att pappor är på isen och mammor vid sidan av.  

Genus fungerar som ett slags sorteringsverktyg; det strukturerar, ordnar 
och reglerar våra liv och vår sociala tillvaro. De föreställningar vi har om 
kvinnor och män utgör ofta en grund för hur vi ordnar samhället. (Hirdman, 
1993) I bandykontexten uppfattades således kön som en relevant indelnings-
grund när barns idrottande organiseras, vilket den även gör i många andra 
delar av idrottsrörelsen. Män och kvinnor tränar och tävlar oftast var för sig. 
Och trots att det i unga år inte finns några fysiologiska skillnader av bety-
delse mellan flickor och pojkar tävlar också de var för sig inom barnidrotten.  

Den konstruktionistiska utgångspunkten är gemensam på det genusteore-
tiska fältet, men det finns olika uppfattning om hur man ska diskutera och 
förstå relationen mellan kön – i bemärkelsen en biologisk kropp – och genus 
– i bemärkelsen kulturellt skapat kön. I den feministiska poststrukturella 
teoribildningen, det perspektiv som den här avhandlingen tar avstamp ifrån, 
drivs den konstruktionistiska ansatsen längre än i andra inriktningar. Den 
feministiska poststrukturalisten Judith Butlers (2007) tankegods bygger på 
att olika handlingar gör kön. Det är, menar hon, genom diskurser, cirkule-



 16

rande utsagor, om genus som vi ’blir till’  som män respektive kvinnor (eller 
som i berättelsen – som pojkar och flickor). Genom olika praktiker upprepas 
föreställningar om män respektive kvinnor i form av symboler och handling-
ar; specifika vanor, rörelser, intressen, beteenden etc. Butler (2007) talar om 
genus i termer av antecipation, det vill säga att genus uppstår genom våra 
förväntningar.  

Det ihärdiga repeterandet av genus sker genom en dualistisk modell. 
Vissa saker knyts till en viss sorts kropp (som vi benämner man) och andra 
saker knyts till en annan sorts kropp (som vi benämner kvinna). Diskurserna 
internaliseras och inkorporeras i de utpekade kropparna på ett sätt som gör 
att vi uppfattar de två könskategorierna som naturliga och givna. (Butler, 
2007)  

Ett exempel på en handling som skapar och återskapar de två olika köns-
kategorierna är den uppdelning av flickor och pojkar i olika grupper som 
skedde i bandyskolans andra år. ’Flickor’ och ’pojkar’ görs genom att de blir 
förvisade till olika sidor av bandybanans mittlinje. Att dela in isen i olika 
områden och att dela in barnen utifrån genusimpregnerade diskurser om dem 
producerar en dualistisk könsförståelse. Barnet som tar sina första skridsko-
skär i bandyskolan där flickor och pojkar tränade tillsammans blir och gör 
sig själv till en ”tjej” när hon förstår att förväntansbilden på bandyskolans 
deltagare är att vara en ”kille”. Påbjudandet av positionen flicka får mening i 
relation till positionen pojke. Genus skapas således relationellt.  

En väsentlig handling som konstruerar kön/genus är språket. Vi kan inte 
tala och tänka om vår värld utan ett språk. Den konstruktionistiska ansatsens 
antagande är att det är genom språket som vi (om)skapar vår verklighet. Det 
finns ingen sann ’verklighet’ som kan avbildas, utan genom språket repre-
senteras ’verkligheten’. Språket är impregnerat med innebörder och mening-
ar, exempelvis om kön/genus. (Bergström & Boréus, 2005; Butler, 2007; 
Börjesson, 2003; Winther Jörgensen & Philips, 2007) Språkanvändning är i 
likhet med andra handlingar iscensättare av kön/genus. Benämningar av 
barnen som ”grabbar”, illustrerat i berättelsen ovan, är exempel på det. Ka-
tegorin pojkar produceras i samma ögonblick den uttalas, och den producerar 
också samtidigt kategorin flickor genom att de utesluts.1  

                                                      
1 Under senare år har det inom feminismen utvecklats en kritik mot den språkliga vändning-
ens ensidiga betoning på språk som konstituerande av verkligheten. Även om den språkliga 
vändningen varit produktiv för feminismen har den i sin iver att göra upp med modernismens 
grunder underlåtit att upphäva dikotomin språk/verklighet. (Se exempelvis Alaimo & Hek-
man, 2008). Den materiella feminismen framhåller hur kroppen (och annan materialisation) 
och diskurser är beroende av varandra. Det är inte enbart diskursen som konstituerar verklig-
heten. (Se också Holmberg & Palm, 2009). Jag är medveten om dessa strömningar inom det 
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En genusforskare är intresserad av processer där genus och kön skapas. 
För en idrottsforskare med genusintresse kan det handla om att studera kon-
struktioner av genus, iscensättningar av manligt och kvinnligt, genusnormer 
och villkoren för subjektsskapande inom idrotten. Mitt forskningsintresse 
berör iscensättningar av flickor inom barn- och ungdomsidrotten. I pedago-
giska termer handlar det om att studera påverkans- och lärprocesser i termer 
av hur subjekt skapas inom idrotten. Eller enklare uttryckt: hur flickor (och 
pojkar) formas till just flickor (och pojkar) i idrotten. 

Villkoren för genuskonstruktioner i idrotten 
Individens självförståelse skapas i interaktion med omgivningen och de 
normer och värderingar som där produceras och förmedlas. Den franska 
filosofen och historikern2 Michel Foucault, som tjänar som teoretisk inspira-
tör i denna avhandling, hade subjektsskapandet som huvudsakligt forsk-
ningstema (se bl.a. Foucault, 1994c). I Foucaults förståelse är subjektiviteten 
ett ständigt pågående projekt där subjektet konstitueras med hjälp av olika 
teknologier. En teknologi kan förstås som de metoder eller strategier som 
används för att styra individens tankar och handlingar i viss riktning (se ex-
empelvis Foucault 1995/1977). Foucault frågar sig hur styrningen och regle-
ringen sker och pekar på några olika former av teknologier: teknologier som 
antingen opererar främst utanför subjektet (Technology of domination) alter-
nativt opererar genom, eller i, subjektet (Technology of the Self) (Foucault, 
2000). Det handlar således om att vi både skapas och skapar oss själva.  

Dominansteknologier, ”Technology of domination”, hänsyftar till sociala, 
historiska och kulturellt betingade konstruktioner, där till exempel institut-
ioner, myndigheter och auktoriteter konstruerar och reglerar individer och 
grupper. Barn- och ungdomsidrotten kan ses som en praktik där teknologier 
opererar. De teknologier som verkar i sociala praktiker utgör villkoren för 
möjliga sätt att tänka om sig själv och förstå sig som individ. Den process 
där individen orienterar sig i och förstår omvärlden benämns i den poststruk-
turalistiska teoribildningen som subjektivitet (Weedon 1997/1987). Begrep-

                                                                                                                             
feministiska fältet men anammar den förståelse Judith Butler och Michel Foucault tillämpar 
gällande diskurs (vilken inbegriper såväl utsagor som praktik). 
2 Det skall dock tilläggas att Foucault själv varken såg sig som filosof eller historiker i den 
traditionella meningen och än mindre som strukturalist som han också ibland blir benämnd 
(1995/1977). Inte heller förstod han vad epitet postmodernist eller poststrukturalist innebar (se 
bl.a. 1994a, s. 448). I linje med sitt akademiska projekt att dekonstruera förgivet tagna idéer 
vägrade han att positionera sig inom en särskild disciplin.  
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pet refererar till individens egen inre process, där denne konstruerar sig själv 
via upplevelser samt medvetna och omedvetna känslor och tankar.  

En studie av konstruktioner av genus kan, i analogi med dessa utgångs-
punkter, handla om både individens formande av sig själv och de omgivande 
förutsättningarna för detta formande. Den här studien ägnar sig åt det sist-
nämnda. I denna avhandling undersöks dominerande sätt att tala om flickor 
och deras idrottande, vilket utgör en förutsättning för konstruerande av sub-
jektiviteten. Kontexten utgörs av en idrottssatsning som är särskilt riktad mot 
flickor. 

Idrottens genusregim 
Som många idrottsforskare påvisat utgör idrotten en betydelsefull arena för 
genuskonstruktion (presenteras i avsnittet Tidigare forskning). Det går därför 
att tala om idrotten som en genusregim; en del av samhällets större genus-
ordning (Connell, 2003). Genusregim, i Connells förståelse, är ett övergri-
pande mönster av genusrelationer, alltså hur genus existerar och organiseras 
inom och mellan olika institutioner. Genusregimer är således en mer lokal 
version av samhällets genusordning och kontextuella variationer av genus-
mönster förekommer. Relationerna mellan kvinnor och män ser inte lika ut i 
alla institutioner eller praktiker. Kvinnor som grupp kan vara underordnade 
män som grupp, men det finns också variationer av underordning.  

Genusregimer inbegriper fyra dimensioner av genusrelationer: produktion 
(arbetsdelning), maktrelationer, känslomässiga samt symboliska relationer 
(Connell 2003). Dimensionerna, eller strukturerna om man så vill, interage-
rar med varandra i sociala praktiker, såsom den idrottsliga. En identifiering 
och ett utforskande av idrottens genusregim skulle exempelvis kunna om-
fatta studier av kvinnors och mäns representation inom olika idrotter (arbets-
delning) liksom hur de värderas. Det skulle också kunna handla om hur in-
stitutionella och diskursiva dominansmönster (maktrelationer) ser ut mellan 
kvinnor och män, men även inom gruppen män respektive kvinnor. Vidare 
skulle man kunna utforska hur vissa beteenden eller känslor kopplas till 
kvinnors och mäns idrottande (känslomässig relation). Därtill skulle den 
mening som kvinnor, män och deras idrottande tilldelas, det vill säga hur vi 
könsmärker vissa företeelser inom idrotten som manliga eller kvinnliga, 
kunna undersökas (symboliska relationer).  

Eftersom idrottsrörelsen måste sägas vara en betydande samhällsinstitut-
ion – nästan alla barn och ungdomar är någon gång med i en idrottsförening 
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under sin uppväxttid – är det angeläget att studera idrottens funktion som 
konstruktör och organisatör av genus.  

Idrottsrörelsens jämställdhetssatsningar 
Olika dimensioner av idrottens genusregim har sedan några decennier till-
baka utgjort studieobjekten för idrottsforskare, såväl internationellt som nat-
ionellt. Idrottsrörelsen har å sin sida utifrån genusregimens verkningar när 
det gäller arbetsdelning (könens representation) och maktrelationer fastställt 
jämställdhetsplaner och initierat olika former av jämställdhetsprojekt. Ini-
tiativen har syftat till att förändra relationen mellan könen inom idrotten 
genom att fastställa mål om hur könsrelationen borde se ut. Idrottsrörelsens 
har således gjort insatser och åtgärder i strävan efter att förbättra jämställd-
heten, vilket uttrycker en önskan om att förändra könsstrukturerna. Idrottsrö-
relsens jämställdhetsarbete har belysts av bland andra Håkan Larsson (2001), 
Eva Olofsson (1989) och Gertrud Åström (2011).  

Sedan jämställdhetsfrågan sattes på idrottsrörelsens agenda i slutet av 
1970-talet har jämställdhetsplaner upprättats och ett antal olika jämställd-
hetsprojekt har genomförts. De senast formulerade jämställdhetsmålen hand-
lar om kvinnors och mäns representation i beslutande organ och om att kvin-
nors och mäns idrottande ska värderas och prioriteras likvärdigt (Riksidrotts-
förbundet, 2005a). Hur kvinnor och män är fördelade inom de olika idrotter-
na och hur könsfördelningen ser ut i beslutande organ redovisas också 
kontinuerligt av Riksidrottsförbundet (se exempelvis Riksidrottsförbundet, 
2006; Riksidrottsförbundet, 2010).  

Även de jämställdhetssatsningar som idrottsrörelsen genomfört under 
1990- och inledningen av 2000-talet kan ses som en konsekvens av idrottsrö-
relsens vilja att förändra genusrelationerna. Ett antal projekt i syfte att för-
bättra jämställdheten har genomförts: mentorskapsprojektet En tjej till 
(1994-1997), ledarskapsprojekten Tjejer på arenan (1997-1999), Unga le-
dare (2001-2004, flickor var en prioriterad målgrupp) och Förbundsutveckl-
ing genom 3R (2002-2003) är exempel på projekt initierade av idrottsrörel-
sen. Därtill ingick ett par idrottsförbund i ett större projekt, Att stärka flickor 
i föreningslivet, i början av 1990-talet, där Ungdomsstyrelsen var huvudman 
(Myrman, 1995).3 Flera av projekten har drivits i syfte att öka antalet flickor 

                                                      
3 Projekten finns dokumenterade, i några fall utvärderade eller som utbildningsmaterial. Se 
Brinck (1996); Börjesson (1998); Ljunglöf & Rindlaug, (2003); Ulmanen (1996); Wåhlberg 
(1999). 
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och kvinnor som utövare eller i ledarpositioner. Andra uttalade mål har varit 
att ”finna metoder för att lyfta fram flickors behov och tillvarata deras öns-
kemål” (Brinck 1996, s. 2), eller att ”utveckla och sprida metoder för att 
stärka unga tjejer inom idrotten” eller att ”höja kompetensen om unga tjejers 
situation bland anställda, förtroendevalda och ledare inom idrotten” (Lind-
gren, 1999). I linje med detta beställde också Riksidrottsförbundet i mitten 
av 1990-talet en forskningsöversikt om kunskapsläget inom området kvinnor 
och ledarskap (Cederberg & Olofsson, 1996). 

Av satsningarna att döma har projekt initierade och genomförda i jäm-
ställdhetens namn kommit att bli synonymt med att göra speciella insatser 
för flickor och kvinnor. I de nämnda projekten utpekas flickor och kvinnor 
explicit som målgrupp för de särskilda åtgärderna i fyra av de fem satsning-
arna4. Så blev också fallet när Handslaget startades. 

Handslaget – en satsning på barn- och 
ungdomsidrotten 
I januari 2004 och under de fyra påföljande åren genomfördes Handslaget, 
vilket var den ditintills enskilt största satsningen på barn- och ungdomsidrott 
i Sverige. Satsningen initierades av staten och den dåvarande regeringen 
fattade beslut om att öka det ekonomiska bidraget med en miljard kronor, 
utöver ordinarie statsstöd, under mandatperioden.5 Handslaget skulle omfatta 
hela den svenska idrottsrörelsen. Specialidrottsförbunden (SF) fick i uppdrag 
att fördela pengarna. Idrottsföreningarna fick söka dessa medel hos respek-
tive SF i syfte att bedriva lokala projekt i samklang med det övergripande 
målet att ”Öppna dörrarna för fler”. Av regeringsbeslutet framgick att fem 
områden var prioriterade. Idrottsrörelsen skulle: i) öppna dörrarna för fler; ii) 
hålla tillbaka avgifter; iii) delta i kampen mot droger; iv) intensifiera samar-
betet med skolorna; och v) satsa mer på flickors idrottande (Riksidrottsför-
bundet, 2008). Det är det sistnämnda området som utgör studieobjektet i 
denna avhandling.6 

                                                      
4 Undantaget är 3R-projektet där idrottsförbund stod i fokus och både kvinnliga och manliga 
representanter för dessa deltog. 
5 Den nuvarande regeringen har fortsatt satsningen under namnet Idrottslyftet och ökat stödet, 
så att det uppgår till två miljarder under mandatperioden 2008-2012. 
6 Handslaget finns beskrivet och utvärderat i flera olika rapporter: dels summerar Riksidrotts-
förbundet Handslaget (Riksidrottsförbundet, 2008), dels har ett stort antal forskare belyst 
olika aspekter av Handslaget (rapporterna finns att hämta på RF:s hemsida www.rf.se.) Lars-
Magnus Engström har därtill sammanställt och kommenterat dessa studiers huvudsakliga 
resultat (Engström, 2008).  
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Flickors idrottande utgjorde alltså ett specifikt mål i Handslaget. Ingen 
annan enskild kategori blev så tydligt utpekad som flickor. Uppenbarligen 
fortsätter, precis som tidigare, könsrelaterade insatser att definiera flickor 
som målgrupp. Företeelsen motiverar frågor som: varför är flickors idrot-
tande ett särskilt angeläget område att satsa på? Vad menas med att satsa på 
flickors idrottande? Vilka flickor är det man behöver satsa på?  
 Utifrån Foucaults synsätt materialiserar Handslaget de normer som präg-
lar barn- och ungdomsidrotten. Styrdokument och policys är inga neutrala 
eller godtyckliga händelser utan ett svar på vissa behov eller strävanden i 
samhället. I dessa ambitioner bedöms idrottsrörelsen kunna bidra.7 När det 
gäller satsningen på flickors idrottande är inte heller det en oberoende histo-
ria utan en effekt av samhällets genusordning och idrottens genusregim. Att 
en satsning på flickor överhuvudtaget initieras ska ses som en konsekvens av 
att det i samhället och idrotten finns vissa diskurser om flickor och idrott 
(och därmed också om pojkar och idrott) som gör det meningsfullt att göra 
särskilda insatser för dem. Och omvänt, ett projekt eller en policy är ett in-
stitutionellt sammanhang som producerar diskurser om individer och grup-
per. Handslaget är därmed att betrakta som en makthandling som syftar till 
att styra individer i en viss riktning. Foucault betecknar det som en tek-
nologi; en styrningsstrategi. 
 Den här studien handlar om hur flickor iscensätts i en särskild satsning 
inom idrottsrörelsen, som riktats mot flickor och deras idrottande. Studieob-
jektet utgörs av projektansökningar skrivna av idrottsföreningar8 inom ramen 
för Handslagets målområde ”Satsa på flickors idrottande”.  

Tidigare forskning 
Innan studiens teoretiska och metodologiska ramar presenteras gör jag en 
genomgång av tidigare forskning om hur genus konstrueras inom idrott, med 
fokus på idrottsutövande kvinnor. Orienteringen om forskningsläget behand-
lar dels studier om hur idrottskvinnor formar sig själva (subjektivitetsproces-

                                                      
7 Se även Gustafsson och Fagrells (2007) studie om idrottsrörelsens samverkan med skolan 
inom ramen för Handslaget. De visar att Handslagssatsningen är en av flera åtgärder som 
infördes i syfte att öka den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar. Handslaget var, 
menar de, en del av en sammanhållen politisk strategi. 
8 I studien ingår två pojkdominerade och tre flickdominerade idrotter, samt tre idrotter med 
relativt jämn könsfördelning. Se metodologikapitlet.  
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sen) i idrottsliga kontexter, dels studier av de diskursiva villkor som subjek-
tivitetsprocessen sker i och genom.9 

Idrottande kvinnors subjektivitetsprocess 

Åtskilliga idrottsforskare, främst internationella, har de senaste åren ägnat 
sig åt att studera idrottens produktiva kraft i formandet av subjekt. Studierna 
visar att idrotten dels fungerar som en tvingande kraft där subjektet under-
kastas diskurser och maktordningar och blir dess objekt, dels som en arena 
där subjektet kan göra motstånd mot normativa ideal och dominerande dis-
kurser. 

Ett antal forskare visar att idrotten är en plats där maktteknologier disci-
plinerar utövarna. Att utöva den styrda, ritualiserade och reglerade träningen 
blir ett sätt att kontrollera och disciplinera sig själv och fungerar som en 
slags självövervakning (se bl.a. Chase, 2006; Cole, 1993; Heikkala, 1993; 
Rail & Harvey, 1995)10. I synnerhet gäller det tävlingsidrottens praktik 
(Chapman, 1997; Johns & Johns, 2000; Shogun, 1999). 

Studierna visar att idrotten fungerar som en normaliserande praktik som 
upprätthåller traditionella idéer om femininitet och kvinnors kroppar. Tillika 
formas män och maskulinitet inom idrotten. Konstruktioner av maskulinitet 
är också komplexa processer och maskulinitetsforskningen påvisar att ge-
nusordningen innebär möjligheter och begränsningar även för män (Bränn-
berg, 1998; Fundberg, 2003; Hellström, 2011; Ljunggren, 1999).11 En för-
enklad beskrivning av skillnaden mellan mäns och kvinnors villkor för sub-
jektsskapandet är att de normer som genomsyrat idrottsrörelsen av hävd 
kommit att förknippats med manlighet. Idrott som företeelse och aktivitet har 
bidragit till att förstärka och bekräfta män och manlighet, medan motsva-
rande inte riktigt gällt för kvinnor. Den ideala, atletiska idrottskroppen tycks 

                                                      
9 Avhandlingen befinner sig i en skärningspunkt mellan ett genusteoretiskt, idrottsligt och 
pedagogiskt fält, varför det möjligen skulle vara motiverat med en genomgång av mer all-
mänpedagogiska Foucaultbaserade studier som har styrningsprocesser och styrningsrelationer 
som kunskapsobjekt. Men även om jag tagit intryck av pedagoger som exempelvis Fejes och 
Nicoll (2008); Hultqvist (2006); Olsson (1997); Popkewitz (2009) och Sjöberg (2011), för att 
nämna några, så har jag emellertid valt bort en djupare redogörelse av dessa studier. De har 
inte direkt relevans för mitt forskningsprojekt, annat än att de fungerar som teoretisk och 
metodologisk inspiration. 
10 Andrews (1993) och Rail och Harvey (1995) gör en genomgång av Foucaults betydelse för 
idrottsforskningen. 
11 Maskulinitetsforskningen är idag ett stort kunskapsområde inom idrottsforskningen. 
Nämnda Brännberg (1998); Fundberg (2003); Hellström (2011) och Ljunggren (1999) är 
forskare som under 1990- och 2000-talet studerat den svenska idrottsrörelsen med ett mas-
kulinitetsperspektiv. På den internationella forskningskartan finns ett stort antal idrottsfors-
kare med maskulinitetsintresse. 



 23 

i viss mån stå i kontrast till bilder av den ideala kvinnliga kroppen som ge-
nomsyrar vår kultur. En eftersträvansvärd muskulös idrottskropp krockar 
med andra ord med diskurser om kvinnlighet. (Bartky, 1988; Bordo, 1995; 
Chapman, 1997; Cox & Thompson, 2000; Maguire & Mansfield, 1998) Id-
rottande kvinnors bild av den egna kroppen formas således genom en inter-
aktion av idrotts-, genus- och heteronormativa diskurser; ett möte fyllt av 
motsägelser, tvetydigheter och konflikter (Cox & Thompson, 2000). Relat-
ionen mellan idrott och kvinnor framstår som mer problematiskt än den mel-
lan män och idrott eftersom idrotten fortfarande är (diskursivt) framställd 
som en maskulin praktik (Andreasson, 2006; Chapman, 1997; Chase, 2006; 
Fagrell, 2000; Fasting, 2003; Gilenstam, 2010; Hall, 1996; Hargreaves, 
1994; Larsson, 2001; Scraton m.fl., 1999; Sisjord, 1997; Theberge, 1997). 
Några svenska forskare visar hur flickor och kvinnor å ena sidan formar och 
formas utifrån en relativ stereotyp femininitetsdiskurs som de tillskriver 
andra flickor/kvinnor, och å andra sidan utifrån alternativa versioner av fe-
mininitet där tuffhet, styrka och att vara tävlingsinriktad ingår (Andreasson, 
2006; Fagrell, 2000; Gilenstam, 2010; Larsson, 2001). De flickor och kvin-
nor som intervjuas i Fagrells, Gilenstams respektive Larssons studie beskri-
ver sig själva enligt en utvidgad femininitet med egenskaper och ideal som 
genom historien hänförts män och manlighet. 

Idrotten och den fysiska träningen utmanar alltså konventionella bilder av 
femininiteter och utvecklar nya möjliga kvinnliga positioner, inte minst ge-
nom känslan av att ha en stark, vältränad och kraftfull kropp. Idrottande 
kvinnor överskrider ideal om att vara ömtåliga, smala och svaga. (Appleby 
& Fisher, 2005; Birrell & Theberge, 1994; Chapman, 1997; Cole, 1993; Cox 
& Thompson, 2000; Chase, 2006; Finley, 2010; Hall, 1996; Jones & Ait-
chinson, 2007; Maguire & Mansfield, 1998; Markula, 1995; Sisjord, 1997; 
Theberge, 1997; Wesley, 2001) Idrotten kan alltså vara en plats för föränd-
ring (transformation) och motstånd.  

I vilken grad kvinnor underkastas dominerande diskurser eller har möjlig-
het att gå i opposition mot dem ser olika ut i olika idrottsliga praktiker. 
Fasting (2003) menar exempelvis att norska kvinnor vid sitt inträde i en trad-
itionellt maskulin idrott som fotboll mötte motstånd och misstänksamhet, 
men att deltagandet bidrog till transformering och utvidgning av femininitet. 
Scraton m.fl. (1999) som också studerar elitutövande kvinnliga fotbollsspe-
lare är inte lika övertygade. Även om dikotomin maskulinitet – femininitet 
störs och utmanas av kvinnors fotbollsspelande, finner de få bevis för att 
kvinnors fotbollsspelande utgör något allvarligt hot mot genusordningen som 
förespråkar att kvinnor och män gör och kan olika saker liksom att fotboll 
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för män överordnas fotboll för kvinnor. Cox och Pringles (2011) gör också 
en genealogisk studie av utvecklingen inom fotboll på Nya Zeeland. De visar 
att de kvinnliga fotbollsspelarna inledningsvis diskursivt konstruerades som 
undergivna, heterosexuella, icke-feminister. Det fick som konsekvens att de 
inte togs på allvar och heller inte uppfattades som hotande mot den rådande 
genusordningen. De kunde därmed relativt obemärkt träda in på fotbollsare-
norna, dock utan något särskilt politiskt eller ekonomiskt stöd. Lafferty och 
McKay (2004) menar med utgångspunkt från sin studie att boxning inte ut-
gör en verklig arena för kvinnligt motstånd, så länge den fortsätter att repro-
ducera hegemonisk maskulinitet, klasskillnader och rasism. Detsamma går 
att säga om roller derby (en kontaktsport på rullskridskor) där Finley (2010) 
konstaterar att en alternativ femininitet konstrueras, något hon menar inte 
reproducerar hegemoniska genusrelationer. Finleys slutsats kan möjligen 
ifrågasättas. Det tycks som att de feminina positioner som erbjuds i roller 
derby förvisso innehåller möjligheter till vissa förskjutningar av femininitet 
men att det är mer tveksamt om de omkullkastar och dekonstruerar idrottens 
hegemoniska genusordning. Cole (1993) diskuterar en annan traditionell 
manlig företeelse, bodybuilding, och hävdar att den i större utsträckning än 
exempelvis aerobics är frigörande för kvinnor genom att traditionella bilder 
av kvinnlighet den ifrågasätts och överskrids. Ett antal studier, av bland 
andra Guthrie och Castelnuovo (2001), Ashton Shaeffer, m.fl. (2001) och 
Wickman (2008), där betydelsen av funktionshinder är i förgrunden, visar att 
också handikappidrott är förknippad med stereotypa maskulina ideal, såsom 
aggression och dominans. Wickman (2008) menar att de kvinnliga rullstols-
åkarna konstruerar sig som könade varelser i relation till dominerande idéer 
och förväntningar på maskulinitetet och femininitetet. Vissa sätt att konstru-
era sin identitet som (funktionshindrad) kvinna men också som (funktions-
hindrad) man blir svårtillgängliga och begränsade, menar Wickman. 

Genuskonstruktioner interagerar alltså med konstruktioner av andra soci-
ala identiteter, något som kommer att påverka möjligheterna och begräns-
ningarna för vilka subjektspositioner som blir möjliga. Upprätthållandet av, 
alternativt möjligheten till överskridande av, de normativa idealen om femi-
ninitet kan dock också variera inom samma idrottsform (se exempelvis stu-
dier om aerobics: Collins, 2002; Maguire & Mansfield, 1998; Markula, 
1995).  

De bitvis olika resultaten av hur kvinnor konstrueras som de redovisade 
studierna uppvisar, kan delvis förstås genom att vissa praktiker genomsyras 
av mer hegemonisk maskulinitet än andra. Men det kan också vara en fråga 
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som bottnar i delvis skilda teoretiska förståelser av begrepp som förtryck, 
frihet och motstånd.  

Sammanfattningsvis pekar de ovan refererade studierna på ett antal 
aspekter: a) att idrotten är en arena av betydelse för subjektiviteten, alltså för 
formandet av individers förståelse av sig själv, b) att idrott för kvinnor tycks 
innebära en förhandling mellan olika och delvis motstridiga ideal – en id-
rottslig respektive en normativ femininitet, c) att olika maktformer styr en 
individs självförståelse och idrottande kvinnors handlingar, och d) att idrot-
ten inte kan ses som antingen helt tvingande eller totalt frigörande för indi-
vider. Det betyder att vi inte kan betrakta någon idrottslig praktik som enbart 
dominerande. Markula (2003) förordar: 
 

It is important not to pre-assign any practice as ‘liberating’ or ‘oppressive’ 
without a careful consideration of the cultural context where an individual 
women’s identity is formed. (s. 104). 

 
Möjligheterna till ett aktivt formande av självet beror på de diskurser och de 
maktrelationer som är verksamma i en idrottslig praktik. Forskarens uppgift 
blir att studera och utvärdera olika idrottspraktikers potential som etisk prak-
tik (Markula, 2003). Vanligen tycks det röra sig om ett ständigt förhandlande 
mellan dominans och agentskap. Subjektiviteten ska ses som kontinuum 
mellan de två polerna dominans och agentskap (se t.ex. Chapman, 1997; 
Markula, 1995; Wesley, 2001).  

Svenska studier om villkoren för idrottande kvinnors subjektivitetsprocess 

Det finns en del svensk genusforskning där konstruktioner av flickor och 
(särskilt) kvinnor på institutionell nivå inom den svenska idrottsrörelsen står 
i fokus. Det är främst offentliga dokument och allmänna utbildningsmaterial 
som studeras. Eva Olofsson (1989) var först ut i raden av de svenska femin-
istiska idrottsforskarna. Hon påvisar att kvinnor inom idrottsrörelsen vanlig-
en konstrueras som lika eller olika män. Likhet respektive särart har utgjort 
såväl synsättet på kvinnor som de strategier som användes för att kvinnor 
skulle få tillträde till idrottsrörelsen. I idrottsrörelsens begynnelse, i början 
av 1900-talet, framhölls kvinnors olikhet (med män) när kvinnor skulle ges 
möjlighet att utöva fysisk aktivitet. Särartstänkandet bottnade framförallt i 
iscensättningar av fysiska skillnader mellan kvinnor och män men även men-
tala skillnader lyftes fram. Kvinnors olikheter kopplas alltså till kroppen, 
något som medförde att särskilda verksamheter för kvinnor skapades (Lars-
son, 2001; Olofsson, 1989). Fler studier visar att utvecklingen av fotboll för 
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kvinnor har präglats av motstånd och diskussioner om kvinnor ska särskiljas 
eller integreras i männens fotbollsverksamhet (Hjelm & Olofsson, 2003)12. 
Håkan Larsson (2001) finner i sin Foucaultbaserade genealogi av ett antal 
utbildningsmaterial samt idrottens offentliga material såsom jämställdhets-
planer och verksamhetsidéer, att bilden av kvinnor kom att förändras i sam-
band med att idrottsrörelsen blev alltmer erkänd som en del av välfärdssta-
ten. Under parollen om idrotten som en rättighet för alla, samt väckandet av 
idrottens roll i folkhälsofrågan, kom istället kvinnors likhet (med männen) 
att betonas. Kvinnor gestaltades som potentiella idrottare och skulle ges 
samma rättigheter som män att få utöva idrott. (Se också Olofsson, 1989) 
Under 1980-talet slår pendeln tillbaka och kvinnor konstrueras återigen som 
annorlunda och olika män. Denna gång är det mer mentala, ”inre” skillnader 
som framhålls (Larsson, 2001).  

Karin Grahns (2008) avhandling om konstruktioner av genus i idrottens 
läromedel bekräftar bilden. Läromedlen iscensätter idrottskvinnor i relation 
till en manlig norm. I text och bild gestaltas flickor/kvinnor som annorlunda 
eller avvikande i förhållande till pojkar/män, alternativt exkluderas helt. 
Pojkar/män framstår som idrottare – genusneutrala – medan flickor/kvinnor 
blir könsspecifika – de är kvinnliga idrottare. Kunskaper om exempelvis 
träning och fysiologi kompletteras med specifik ”kvinnokunskap”: menstru-
ation, ätstörningar och flickors pubertet. När Gilenstam (2010) undersöker 
hur genus distribueras på olika nivåer i seniorishockey – symboliskt, struktu-
rellt och individuellt – kan hon se hur de ishockeyspelande kvinnorna an-
vänder den rådande maskulinitetsdiskursen för att förklara men också legiti-
mera de sämre villkor och förutsättningar de har för sitt idrottsutövande. Den 
underordnade positionen är normaliserad och accepterad. Effekten blir att 
vare sig kvinnorna själva eller några andra utmanar genusstrukturen och 
genusordningen förblir därmed oförändrad. Birgitta Plymoth (2012) konsta-
terar i sin mediaanalys av ridsportens medlemstidning att utövarna konstrue-
ras och positioneras som ”hästflickor”. De representeras som energiska, mo-
diga, kompetenta och med ledaregenskaper. Däremot innehar män fortfa-
rande en viss hegemonisk status när det gäller såväl kunskapskulturen inom 
ridsporten, där män ges tolkningsföreträde, som när det gäller ridning som 
tävlingssport.   

                                                      
12 Se också internationella studier om utvecklingen av fotboll för kvinnor, exempelvis i 
Europa: Pfister, Fasting, Scraton & Vázquez (2002). Jämför också med Cox & Pringle (2011). 
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Konstruktioner av flickor och kvinnor i jämställdhetssatsningar  

Det finns få studier som utvärderar jämställdhetsarbetet inom idrotten, sär-
skilt med avseende på hur genus konstrueras inom ramen för sådana åtgär-
der, och vilka effekter det får.13 Den redan nämnde Larsson (2001) utgör 
dock ett undantag. En annan studie är gjord av Börjesson (1998) som grans-
kade ett antal projekt finansierade av Ungdomsstyrelsen i mitten av 1990-
talet14. Genom sin analys av projektansökningar skrivna av olika föreningar, 
fritidsgårdar och förbund, konstaterar hon att projektförfattarna gestaltar 
flickor som omedvetna om sina förmågor och rättigheter samt oförmögna att 
använda sina resurser. Projekttexterna baseras på ett särartstänkande, vilket 
visar sig både i beskrivningen av hur flickor är och genom de aktiviteter som 
föreslås. Börjesson konstaterar att flickors situation ofta utmålas som mörk 
och bekymmersam. Målet med aktiviteterna som skall genomföras inom 
ramen för projekten är vanligtvis att man skall ”stärka”, ”synliggöra” och 
”medvetandegörande” flickor, en retorik som Börjesson problematiserar. Det 
finns en tendens att vilja förbättra flickorna själva, snarare än att frigöra 
flickor från tvingande strukturer, påpekar Börjesson.  

Uppfattningen om att flickor och i synnerhet unga kvinnor behöver ”stär-
kas” och att det bäst sker i könssegregerade grupper, dvs. grupper med end-
ast flickor, är något som återkommer i andra tjejsatsningar. I såväl Ulmanens 
(1996) utvärdering av Att stärka flickor i föreningslivet, där Svenska Skolid-
rottsförbundet och Svenska Ridsportförbundet ingick, som i Lindgrens 
(1999) samt Lindgrens, Patriksson och Fridlunds (2002) studier av Riksid-
rottsförbundets satsning Tjejer på arenan sägs också unga kvinnor som in-
gått i dessa projekt ha fått bättre självförtroende. Skälen som anges är att 
projektet ökat medvetenheten om flickor och pojkars olika villkor inom id-
rotten och livet i övrigt. I Lindgren, Patriksson och Fridlunds (2002) under-
sökning säger sig de unga kvinnorna ha fått en känsla av tillhörighet, samt 
ökad trygghet i ledarskapet. Det postulerade låga självförtroendet, att flickor 
sägs vara annorlunda än pojkar, och att pojkar utgör normen tycks vara ut-
gångspunkter som motiverar valet att bedriva projektaktiviteterna i enkönade 
grupper.  

Slutsatsen i utvärderingarna av de så kallade tjejprojekten är att dessa 
satsningar har varit lyckade. Börjesson (1998) höjer dock ett varningens 
finger för konsekvenserna av ”tjejprojekt”. Kategorin flickor riskerar att bli 
homogeniserade – man iakttar inte skillnader inom gruppen flickor och deras 

                                                      
13 Delar av föreliggande studie är publicerad sedan tidigare, se Svender, Larsson & Redelius 
(2012). 
14 I projektet ingick olika ungdomsföreningar, varav några var idrottsföreningar. 
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olika förutsättningar. Därmed går man miste om den komplexa förståelse av 
kön som krävs i jämställdhetssatsningar. Trots projektens anspråk på en kon-
struktionistisk ansats verkar flickprojekt ändå bli skildringar av flickors 
särart. Ett sådant synsätt, att det är något speciellt med flickor och att de är 
avvikande, kan leda till att flickor som grupp blir marginaliserade. Flickor 
blir en grupp som det investeras i om eller när extra pengar frigörs. 

Det finns få internationella studier om särskilda satsningar på kvinnor och 
flickor, men Heywood (2007) undersöker produktionen av flickor som kate-
gori i ett webbaserat idrottsprojekt som syftar till att uppmuntra flickor att 
idrotta. Hon visar att flickor å ena sidan konstrueras som onormala med be-
nägenhet till riskfyllda livsstilar och identitetskris under tonåren, å andra 
sidan med förutsättningar att bli hälsosamma, starka och framgångsrika unga 
kvinnor. Cooky (2009) tar sig an ett idrottsprojekt som genomfördes för 
flickor med minoritetsbakgrund och låg socioekonomisk position. Hennes 
analys visar vilka aspekter som möjliggör alternativt försvårar flickors med-
verkan i idrottsaktiviteter. Den arrangerande idrottsorganisationens struktur 
och kultur, liksom ledares förställningar om flickors ointresse eller intresse 
av idrott har betydelse för aktivitetens utfall. Flickorna i studien var i många 
fall intresserade av att utöva idrott men då de inte levde upp till idrottsledar-
nas förväntningar och normer för idrottsutövandet tolkade ledare detta i ter-
mer av ointresse. Konklusionen är att en betydande barriär för flickors delta-
gande i idrott är antagandet om att flickor av naturen är ointresserade av 
idrott.  

Några internationella forskare granskar jämställdhetsplaner och idrottsor-
ganisationers jämställdhetsarbete (eng. gender equality policy). Sammanta-
get pekar dessa studier på att organisationers jämställdhetsarbete inte alltid 
får önskade effekter. Forskarna belyser faktorer som gör jämställdhetssats-
ningarna problematiska. Det handlar om att ojämställdhet ofta framställs 
som en kvinnofråga (se t.ex. Hovden, 2006; 2012) och att lösningarna ofta 
inriktas mot att ”fixa kvinnorna” snarare än att förhålla sig kritisk till organi-
sationen och de normer som genomsyrar den (Shaw & Frisby, 2006). När 
Hovden (2006) ber förtroendevalda inom idrotten beskriva och förklara ge-
nusordningen blir detta tydligt: de manliga idrottsledarna placerar problemet 
med underrepresentation av kvinnor på ledande personer utanför organisat-
ionen. Männen anser att det är en generationsfråga eller individens – det vill 
säga enskilda kvinnors – problem. Kvinnor positioneras alltså som personligt 
ansvariga för att kvinnor är få i organisationen. Avsaknaden av motivation, 
ambition och kompetens för att åta sig uppdrag och förtroendeposter kodas 
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som specifikt för kvinnor. De kvinnliga idrottsledarna å sin sida hänför pro-
blemet i högre grad till inneboende strukturer, det vill säga till idrotten själv.   

Kunskapsglappet 

Vi kan konstatera att vi idag vet en hel del om villkoren för flickors och 
kvinnors deltagande i idrotten, särskilt deras upplevelse av den. I synnerhet 
är det hur kvinnor konstrueras i manligt präglade idrotter som har under-
sökts. Färre har närgranskat kvinnor i traditionellt kvinnligt präglade idrotter. 
Undantaget gäller aerobicsträning, men då har det varit fråga om kommersi-
ella verksamheter, inte föreningsorganiserad idrott. Vidare har forskare 
främst koncentrerat sig på vuxna kvinnor, medan inte lika många uppmärk-
sammat flickor. Föreliggande avhandling ämnar fördjupa kunskapen om 
konstruktioner av flickor (inte kvinnor), i såväl traditionellt manliga som 
traditionellt kvinnliga idrotter och mer könsjämna idrotter.  

Den feministiska forskningen har mest varit inriktad på kvinnors (och 
ibland mäns) erfarenheter och upplevelser av att vara fysiskt aktiva och id-
rottsutövare. Man försöker fånga de sätt på vilka kvinnor formar sig själva 
genom idrotten. I strävan efter att analysera subjektivitetsprocesserna har 
fältstudier och intervjuer av idrottskvinnor kommit att dominera de metodo-
logiska angreppssätten. Idrottsforskarna har alltså ägnat relativt stor upp-
märksamhet åt subjektivitetsprocesser; individens självförståelse och forme-
rande av sig själv.  

Antagandet om kön som konstruerat implicerar också studier av de dis-
kurser som formar subjektet för att förstå hur konstruerandet går till och 
vilka effekter de har. Möjligheterna att delta och aktivt forma sig själv beror 
på de diskurser och de maktordningar som är verksamma i den idrottsliga 
praktik utövarna är aktiva inom. Det är således motiverat med studier av 
förutsättningarna för konstituerandet av subjektet. De diskursiva villkoren är 
tämligen outforskade i tidigare studier.  

Det är således viktigt att studera större institutionella, administrativa och 
politiska processer som omgärdar idrottsutövandet och konstituerar subjekt. 
Att rikta ljuset mot idrotten är betydelsefullt av flera skäl. Idrottsrörelsen är 
Sveriges största folkrörelse, den är en organisation som åtnjuter statliga me-
del – och den har därmed en politisk koppling. Den har också formella rikt-
linjer för sin verksamhet, men den är likväl självständig i förhållande till 
staten. Peterson (2008a) talar om ett ”implicit kontrakt” mellan staten och 
idrottsrörelsen. Enkelt uttryckt innebär det implicita kontraktet att idrottsrö-
relsen erhåller statligt ekonomiskt stöd i utbyte mot att den erbjuder en verk-
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samhet som är öppen för alla och som bidrar till att fostra individer, främst 
barn och unga, till goda demokratiska medborgare. Idrottsrörelsen är således 
en social praktik som distribuerar maktordningar och den behöver därmed 
studeras.  

Avsikten i avhandlingen är att analysera en satsning på flickors idrot-
tande. Genom att granska ett projekt som särskilt riktas mot flickor, initierat 
av staten och genomfört i det lokala föreningslivet, är förhoppningen att öka 
kunskapen om de diskursiva ramar som omger flickors idrottande. Bidraget 
blir att utvidga förståelsen för idrotten som genusregim och för hur genus 
(re)produceras i idrottsrörelsen.   
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2. Teoretiska utgångspunkter 

På en feministisk spelplan 
Feministisk teori utgör en grundbult på det genusteoretiska fältet. Idag har 
feminismen utvecklats till att vara ett diversifierat område, vilket gör att vi 
måste tala om feminismer. Det går till och med att hävda att feminismen har 
genomgått paradigmskiften (Brooks, 1997; Macdonald, Kirk, Metzler, Nil-
ges, Schempp, Wright, 2002). De feministiska pionjärernas arbeten, där 
kvinnors underordning betonades, har ersatts med en mer relationell ut-
gångspunkt och av ett intresse för de maktrelationer som genomsyrar sociala 
praktiker och formar genus (Lenz Taguchi, 2004; Scraton & Flintoff; 2002; 
Weedon, 1987/1997).  

Den feministiska forskningen utgörs idag av ett spektrum av olika inrikt-
ningar och av olika teoretiska positioner med skilda teoretiska verktyg och 
begrepp. Fältet kan ändå sägas ha några gemensamma och karaktäriserande 
drag, vid sidan av erkännandet av genus som en väsentlig strukturerande 
ordning. Intresse för makt(o)balanser är ett sådant, och perspektivet manar 
till analyser av maktstrukturer knutna till kön. Man söker teorier som kan 
bidra med medvetenhet om och hjälp med att skärskåda och förstå hur kultu-
rella och sociala hegemonier säkerställs och utmanas.  

Feminismen som vetenskap framhåller också sin politiska och emancipa-
toriska natur. Teori och politisk praktik skall ses som oskiljaktiga, något som 
Ann Hall (1990) markerar:  

 
Of course feminism and feminist scholarship are political. Whether through 
praxis or theory, the feminist project is to change the world, not merely de-
scribe it. (s. 233)  

 
Feministiska forskare gör anspråk på att göra skillnad i kvinnors liv, exem-
pelvis genom att förbättra flickors och kvinnors förutsättningar inom idrot-
tens värld. Det politiska intresset av social förändring förenar således den 
intellektuella och den mer aktivistiska och praktiskt inriktade falangen av 
feminismen. De ideologiska dragen innebär dock inte att man gör avkall på 
de vetenskapliga krav som ställs på forskningsprocessen. Beskrivningar, 
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tolkningar och analyser följer gängse vetenskapliga kriterier. Feministiska 
forskare har utmanat de traditionella vetenskapliga paradigmens syn på kun-
skapsproduktion, ifrågasatt vetenskapens (upplysningens) sanningsanspråk 
och dess påstådda förmåga att vara politiskt- eller genusneutral. De har kriti-
serat och utvecklat existerande forskningsmetoder och problematiserar de 
hierarkiska relationer som kan uppstå mellan forskaren och studieobjektet. 
(Grace, 1997; Hall, 2005; Lather, 2004; Lenz Taguchi, 2004; Markula, 2005; 
Maynard & Purvis, 1994; Fraser & Nicholson, 1990; Ramanzanoglu & Hol-
land, 2002; Scraton & Flintoff, 2002; St. Pierre & Pillow, 2000)  

De tidiga kvinnorörelserna satte angelägna frågor på agendan och har va-
rit betydelsefulla för såväl politiska som vetenskapliga framsteg. Samtidigt 
anses den tidigare feminismen vara förknippade med en del svårigheter, 
varför det skett skiften mot teorier som ger utrymme för mer komplexa för-
ståelser och diskussioner. Den poststrukturella feminismen är en sådan in-
riktning. Den aviserar bland annat frågor om överlappningar, variationer och 
skillnader inom gruppen kvinnor. Ett problem som feminismen har brottats 
med har exempelvis varit det Freedman (2003) formulerar som ”den falska 
universalismen”. Hon åsyftar det enögda synsättet att kvinnor utgör en ho-
mogen grupp. Den inomdisciplinära kritiken varnar för idén om att univer-
sella strukturer bidrar till att upprätthålla patriarkala ”sanningar” om kvin-
nor. Till exempel kan viss feministisk forskning beskyllas för etnocentrism; 
att vita västerländska medelklasskvinnor har tagit sig rätten att företräda 
andra kvinnor och beskriva kvinnors erfarenheter utan hänsyn till exempel-
vis ras, klass, funktionshinder och sexuell läggning. För att undvika detta 
används det engelska begreppet ”difference”, för att poängtera att kvinnors 
upplevelser formas i specifika diskurser och positioner (Brooks, 1997; Ge-
mzöe, 2006; Hall, 1996; Hughes, 2002; Macdonald et.al, 2002; Scraton & 
Flintoff, 2002; Weedon, 1997/1987, 1999). Feministisk poststrukturell teori 
är en inriktning som har tagit särskilt fasta på vikten av att problematisera 
subjektsskapandet och förutsättningarna för detta.   

Feministisk poststrukturalism 
I centrum för den här avhandlingen står frågor om hur idrotten formar flick-
or. Feministiska poststrukturalister har ägnat mycket uppmärksamhet åt sub-
jektsskapandet; det är inte allt för vågat att påstå att det utgör själva kärnan i 
teoribildningen. Subjektsteorin skall bland annat ses som ett svar på de uni-
versella metaberättelserna där skillnader inom gruppen kvinnor, liksom även 
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variationer i subjektivitetsprocessen hos den enskilda kvinnan, har ignore-
rats. I problematiserandet av det humanistiska subjektet blir orienteringen 
mot den mer allmänna poststrukturalismen särskilt tydlig. Den gemensamma 
kritiken rör humanismens syn på subjektet som enhetligt, essentialistiskt, 
fixerat och sammanhållet15 (Lenz Taguchi, 2004; Weedon, 1997/1987). Fe-
ministiska poststrukturalister vänder sig också mot denna förenkling och 
påvisar att socialt tillskrivna identiteter som kön, etnicitet, sexualitet, klass 
och funktionshinder interagerar med varandra och skapar oändligt många 
versioner av subjektspositioner. (Connell, 1996; Hall, 2002; Lenz Taguchi 
2004; Scraton & Flintoff, 2002; Weedon, 1997/1987) Pluralismen inbegriper 
alltså variationer mellan olika grupper av kvinnor men också hos enskilda 
kvinnor och deras varierande subjektivitet (se bl.a. Hall, 2002).   

Poststrukturella feminister söker dekonstruera den tvingande heterosexua-
liteten som verifierar genus. Heterosexualitet fungerar reglerande för köns-
skapandet och producerar ett slags tvåkönssystem. En sådan konstruktions-
modell tenderar att upprätthålla sig vid essentialism och tankar om biolo-
giska könsskillnader. Istället förordar poststrukturella feminister att polarise-
ringar som natur/kultur och biologi/social konstruktion borde 
problematiseras. De uppställda dikotomierna har kommit att bli en del av 
genusforskarnas spörsmål och i synnerhet de feministiska poststrukturalis-
terna försöker komma bortom denna uppdelning. Deras ambitioner illustre-
ras bland annat av de diskussioner som förts kring huruvida ”genus” eller 
”kön” är det mest adekvata analytiska begreppet i forskningen. Införandet av 
genusbegreppet kan förstås utifrån behovet av att hitta ett alternativ till 
”kön” för att påvisa att kön måste förstås i en vidare bemärkelse än ”bara” 
biologiska kroppar. Genom att betona sociala konstruktioner av kön hoppa-
des man kunna komma ifrån determinismen som könsbegreppet varit behäf-
tat med. Idag menar emellertid många feminister att en sådan distinktion, att 
skilja på (biologiskt) kön och genus, vare sig är eftersträvansvärd eller möj-
lig. Den biologiska kroppen är inte naturgiven och neutral utan kulturellt och 
historiskt kodad. För många feminister döljer det sig alltså inte ett kön bor-
tom genus. Valet av begrepp – kön eller genus – blir med en sådan utgångs-
punkt poänglöst16. (Butler, 2007) 

Judith Butler (2007) har tydligt pekat på instabiliteten i uppdelningen 
mellan en ”naturlig” materiell kropp och diskurser om denna kropp. Butler 

                                                      
15 Pedagogen Hillevi Lenz Taguchi gör en genomgång av modernismens syn på subjektet och 
betydelsen för synsättet på kön i In på bara benet. En introduktion till feministisk poststrukt-
uralism (2004). 
16 Konsekvensen av resonemanget är att valet av begrepp, kön eller genus, inte är så väsentligt 
och i den här avhandlingen används båda.  
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dekonstruerar den binära uppdelningen av kön (i bemärkelsen biologiskt, 
naturligt och givet) och genus som en följd av könet. Konfigurationen 
präglas av diskontinuitet, menar hon. Genus förhåller sig inte till kulturen 
liksom inte heller kön förhåller sig till naturen, det vill säga genus är inte en 
effekt eller en spegling av kön. Iscensättningen sker genom ständiga upprep-
ningar, så kallade performativa handlingar av vilken språket är en, och be-
fästs genom sociala erkännanden av en chimär relation mellan feminin-
kvinnlig-kvinna. (Butler, 2007) 

Centralt i den feministiska poststrukturella teorin, så också i den här av-
handlingen, är således att studera de processer där vi blir subjekt. Detta var 
också livsprojektet för Michel Foucault som förkunnade att hans huvudsak-
liga forskningstema varit att ”create a history of the different modes by 
which, in our culture, human beings are made subjects.” (Foucault 1994c, s. 
326). Han intresserade sig således för de sätt genom vilka vi görs till subjekt. 
Ambitionen med den här studien är att demonstrera de processer som formar 
flickor i en idrottssatsning specifikt riktad mot flickor. Foucaults arbeten har 
förvisso inte några feministiska förtecken men hans tankar har många för-
tjänster och är produktiva för feministiska projekt med intresse för makt och 
(köns)identitetsskapande. Michel Foucaults teoretiska utgångspunkter och 
centrala begrepp skall därför nu introduceras.  

Foucaults spelrepertoar – makt, styrning, vetande 
och diskurs  

Makt 

Michel Foucault har bland annat blivit känd och erkänd för sitt perspektiv på 
makt. Väsentligt i hans tankar är tillbakavisandet av ett mer traditionellt syn-
sätt på makt som enbart dominans, där en grupp individer innehar makt och 
bestämmer över en annan underordnad grupp. Maktrelationerna opererar i 
hela samhället, i olika institutioner och sociala praktiker, och maktteknikerna 
finner kraft och lokalisering i dessa (Foucault 1994c). Med metaforen att 
makten är verksam i nätliknande system betonar han dock att makten är 
överallt utan att ha någon särskild källa. Det moderna maktutövandet ses i 
termer av ständigt cirkulerande relationer. (Foucault 1998/1976) Så länge 
individer är involverade i mänskliga relationer är de också del av maktrelat-
ioner. Den relationella aspekten innebär alltså att makt inte kan associeras 
endast med institutioner eller staten. När det moderna maktutövandet inte 
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som tidigare sker genom dominans, förtryck eller lagar, har olika teknolo-
gier, procedurer och praktiker utvecklats för styrandet. Maktutövningen pla-
ceras därmed utanför formella styrningsinstanser. De olika maktprocesser 
som människor utsätts för syftar till att styra tankar, känslor och beteenden i 
vissa bestämda riktningar för att upprätthålla den sociala ordningen, och det 
sker i en allt ökande grad. (Foucault, 1994c) 

Foucault talar således om makt i termer av styrning. Vi utövar makt mot 
varandra genom att med våra handlingar styra andra människors beteenden 
och handlingar i en viss riktning. ”The exercise of power is a ’conduct of 
conducts’ and the management of possibilities” (Foucault 1994c, s. 341). 
Våra handlingar följer på andras handlingar, och vi styr och styrs genom 
påverkan. Mitchell Dean, en av Foucaults många efterföljare som utvecklat 
hans idéer till mer konkreta verktyg, talar om styrning på följande sätt:  

 [g]overnment entails any attempt to shape with some degree of deliberation 
aspects of our behaviour according to particular sets of norms and for a varie-
ty of ends. Government in this sense is an undertaking conducted in the plu-
ral. There is a plurality of governing agencies and authorities, of aspects of 
behavior to be governed, of norms invoked, of purposes sought, and of ef-
fects, outcomes and consequences. (Dean 1999, s. 10)  

 
Styrningen tar sig olika uttryck och flera riktningar är möjliga men det finns 
ändock normer och eftersträvade resultat mot vilka styrningen siktar.  

Foucault (1994b) och hans efterföljare Dean (1999) och Rose (1995; 
1999) sätter också fingret på ett annat fenomen som karaktäriserar den mo-
derna styrningen, nämligen att den politiska styrningen flyttas ut från den 
centrala statliga makten och förläggs till olika myndigheter och instanser. 
Idrottsrörelsen, och i detta fall mer specifikt Handslagssatsningen, kan ur 
detta perspektiv ses som en instans där maktprocesser verkar normgivande 
för hur satsningar på barn och ungdomar – och flickor i synnerhet – skall 
iscensättas. Den här rationaliteten för politisk styrning kallar Foucault styr-
ningsmentalitet.17 

                                                      
17 Det finns generellt sett få idrottsstudier baserade på Foucaults styrningsmentalitetsanalyser 
(Green & Houlihan, 2006). Green och Houlihan (2006) och Green (2007) utgör undantag, 
men deras studier har inget genusperspektiv. Green och Houlihans (2006) intresse rör relat-
ionen mellan de nationella regeringarna och friidrottsförbunden i Australien och Storbritan-
nien. Behovet av att belysa sport policy är dock nödvändigt med tanke på en ökad förekomst 
av sport policy i olika länder (Green, 2007). Green visar genom en styrningsanalys att det i 
den avancerade liberalismens och den moderna maktutövningens anda görs olika sociala 
investeringar, i synnerhet på folkhälsa för barn, i syfte att skapa aktiva, ansvarstagande och 
autonoma medborgare (Green, 2007). Macleod och Durrheim (2002) hävdar att Foucaults 
arbeten runt styrningsmentalitet förser feminister med ett skarpt teoretiskt verktyg för att 
analysera genusrelationer på mikro- och makronivå. Trots det finner jag få feministiska stu-
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Med begreppet styrningsmentalitet försöker Foucault (2000; 1994b) fånga 
de mångfacetterade och komplexa processer genom vilka styrningen av indi-
vider och befolkning implementeras. Styrningsmentalitet hänvisar till den 
övergripande mentaliteten, konsten, regimen och administrationen, som har 
till syfte att få oss som individer att handla i enighet med vissa mål, såsom 
nationellt välstånd, harmoni och produktivitet (Rose 1996). 

Styrningsmentalitet handlar om reglering av individer liksom av befolk-
ningen som helhet och denna reglering baseras på kunskap om det som är 
maktens föremål (Hultqvist & Peterson 1995). För att utöva makt måste man 
veta något om dem som är objekt för styrningen.  

To rule properly, it is necessary to rule in a light of a knowledge of the par-
ticular and specific characteristics that are taken to be immanent to that over 
which rule is to be exercised [---] (Rose 1999, s. 7). 

 
Det vetbara blir det styrbara. Styrningen inbegriper därför en förhandsin-
ställning och ett förhållningssätt till det fenomen som är föremål för styr-
ningen, det vill säga ett vetande om vad som är karaktäristiskt för företeelsen 
eller kategorin (Hultqvist & Peterson 1995; Rose 1995). Därmed finns det 
också ett språk för denna representation.18 

Den idrottsliga praktiken är konstituerad av ”sanningar” och ”vetande” 
om de objekt och subjekt som är verksamma inom den. Dessa vetanden och 
sanningar formuleras i riktlinjer, styrdokument, samt utbildningsmaterial och 
de kan ta sig uttryck i särskilda satsningar på ett visst område eller en viss 
kategori. Den tidigare forskningen visar att offentliga (styr)dokument och 
särskilda jämställdhetssatsningar genererar diskurser om flickor och kvinnor, 
pojkar och män, inom idrotten. Policydokument och projekt är, som tidigare 
nämnts, därmed inte oskyldiga, utan aktiva medskapare av idrottspraktiken. 
Exempelvis kan satsningar, i detta fall på flickor, bli en form av manus för 
idrottens företrädare i utformandet av den praktiska verksamheten. Idrottsut-
övande flickor möter och förhåller sig till de diskurser och normer som råder 
i den kontext de är verksamma. Genom dessa kommer de att förstå sig själva 
och sina handlingar (Foucault, 1983b). Makten som finns inbäddad i nor-
merna skapar subjektspositioner, till exempel vit, heterosexuell kvinna, i 

                                                                                                                             
dier där det används. Inte heller idrottsforskare tycks ha tilltalats av det i något större ut-
sträckning (Smith Maguire, 2002). Håkan Larssons (2001) avhandling om iscensättningen av 
kön i svensk idrott är emellertid ett exempel på en styrningsmentalitetstudie med genusper-
spektiv. Markula och Pringles studier (2006) är ett annat. Deras bok Foucault, sport and 
exercise innehåller exempel på studier där både Självets teknologi (Technology of the self) 
och Dominansens teknologi (Technology of domination) undersöks. 
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vilka vissa förväntningar inkorporeras. I linje med ett Foucaultianskt tanke-
sätt ser jag följaktligen satsningar på särskilt utpekade målgrupper som en 
teknologi vilken materialiserar normer och maktrelationer. Det utgör ett vä-
sentligt skäl till att studera offentliga (be)skrivningar (av) om flickor och 
kvinnor. Analysen av projektansökningar skrivna av idrottsföreningar syftar 
till att försöka fånga ’vetanden’ om den specifikt utpekade målgruppen ge-
nom att belysa diskurser om flickor; vilka de är, deras intressen, kompeten-
ser och behov. 

Makten opererar 

Eftersom det med Foucaults synsätt inte går att undvika eller frigöras från 
makten då den alltid är närvarande handlar det om att studera hur makten 
används. Om makt inte är något vissa har utan något vi gör hamnar ”hur-
frågorna” i fokus för analysen: hur makten opererar i olika praktiker och hur 
styrningen sker. Foucault hävdar att makten inte är verksam genom förtryck 
eller förbud utan snarare genom uppmuntran, stimulans och erbjudanden av 
möjligheter:  

We must cease once and for all to describe the effects of power in negative 
terms: it ‘excludes’, it ‘represses’ it ‘censors’, it ‘abstracts’, it ‘masks’, it 
‘conceals’. In fact, power produces; it produces reality; it produces domains 
of objects and rituals of truth. The individual and the knowledge that may be 
gained of him belong to this production. (Foucault 1995/1977, s. 194) 

 
Makten har produktiva, positiva och kreativa sidor. Den producerar vår verk-
lighet i form av sanningar, subjekt och kategorier. Att det görs särskilda 
satsningar på barn och ungdomsidrotten, och på flickor i synnerhet, kan ses 
som ett exempel på maktens produktiva sida: ekonomiska medel tillkommer 
i syfte att skapa en bra och positiv verksamhet för barn och ungdomar. Ini-
tiativ av det här slaget är inte desto mindre problematiska, med Foucaults 
sätt att se på det. Statliga incitament är inte neutrala eller ”ofarliga” utan de 
är både producenter och effekter av normativa ordningar och föreställningar 
om grupper av individer.  

Maktprocesserna producerar subjekt  

Maktrelationerna producerar, med hjälp av diskurser och vetande, subjekt 
och objekt. Foucault (1983b) talar här om subjektsskapandet och subjektsbe-
greppets två betydelser:  
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This form of power applies itself to immediate everyday life which categoriz-
es the individual, marks him by his own individuality, attaches him to his 
own identity, imposes a law of truth on him which he must recognize and 
which others have to recognize in him. It is a form of power which makes in-
dividuals subjects. 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. Both meanings suggest a form of power which 
subjugates and makes subject to. (Foucault, 1983b, s. 212. Kursivering i or-
ginal). 

 
Varje individ konstituerar sig själv som ett subjekt genom maktrelationer. 
Subjektet är ibland underkastat andras kontroll19 men tillskrivs i Foucaults 
teoretiserande också en aktiv roll med möjlighet till andra handlingar. I ett 
nyliberalistiskt samhälle utgör ett aktivt subjekt förutsättningen för maktut-
övning, denne utgör själva kärnan. Det krävs fria subjekt som stödjer de 
regulativa maktprocesserna. Utan dem skulle makten istället förvandlas till 
förtryck, något som inte tillhör ett modernt samhälle. (Foucault 1994c) Sam-
tidigt krävs institutioner för att underlätta de självstyrande individerna att 
välja ’rätt’, att handla så att de reproducerar den sociala ordningen. Statens 
strävan är göra resultatet regelbundet och förutsägbart. Hos såväl Foucault 
som de flesta poststrukturella feminister betyder det att formandet inte går 
till ”hur som helst”. ”Agentskapets möjlighetsvillkor är de innebörder sub-
jektet gör sig i de tillgängliga diskurserna” (Lenz Taguchi 2004, s. 116). Allt 
som oftast konstitueras vi i enighet med de dominerande diskurserna och 
reproducerar på så sätt diskursens innebörder och maktordningar.  

För att åter knyta an till Judith Butler, som har många tankar gemen-
samma med Michel Foucault, så argumenterar hon för att heterosexualitet är 
en reglerande diskurs i skapandet av ett könat subjekt. Hennes tankemodell, 
den så kallade heterosexuella matrisen (Butler, 2007), är fruktbar för att 
förstå hur genusformationer och könade subjekt blir till. Kön, genus och 
sexuellt begär är sammansatt i en komplex konfiguration, mellan vilka det 
finns en relation. Att kroppen könas är nödvändigt för att genus skall bli 
begripligt och meningsfullt, menar Butler. Det diskursivt konstruerade 
heterosexuella begäret är en tvingande praxis vilken både förutsätter och 
konstruerar ett stabilt kön (man) och ett stabilt genus (manligt) som står i 
relation till det andra stabila könet (kvinna) och dennes stabila genus (kvinn-
ligt). Några andra kön utöver dessa tillåts inte. Således etableras en följdrik-

                                                      
19 Denna aspekt av subjektskapande är temat i Discipline and punish (1995/1977). Foucault 
studerar hur sociala institutioner och normer formar och disciplinerar individer och befolk-
ningen, något han inrymmer i begreppet Dominansens teknologi (Technology of domination). 
Dominansens teknologi är praktiker: “which determine the conduct of individuals and submit 
them to certain ends or domination, an objectivizing of the subject” (Foucault, 2000, s. 225).  
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tig relation mellan kvinna och kvinnlighet som har begär till dess diametrala 
motsats: man och manlighet.  

Butler och Foucault delar således utgångspunkten att en diskursiv konsti-
tuering föregår jaget. Det är de diskursiva möjlighetsvillkor för konstrukt-
ionen av flickor som är föremål för mitt intresse.   

Diskurs enligt Foucault  

Diskurser ges ibland betydelsen ”ett bestämt sätt att tala om och förstå värl-
den”, en definition som förvisso är adekvat i en generell mening, men inom 
den feministiska poststrukturalismen och hos Foucault är dess innebörd 
också en praktik som skapar vår verklighet. Analysen i den här avhandlingen 
utgår ifrån Foucaults förståelse av diskursbegreppet. Mer korrekt är dock att 
tala om hans förståelser, eftersom han själv kom att formulera flera definit-
ioner av diskurs genom sina arbeten. Foucaults multipla versioner till trots, 
först Mills (2003) beskrivning av diskurs: 

 
A discourse is a regulated set of statements which combine with others in 
predictable ways. Discourse is regulated by a set of rules which lead to the 
distribution and circulation of certain utterances and statements. (s. 54)  

 
Mills talar om diskurs som utsagor, sammansatta i cirkulerande formationer. 
Följande Foucaultcitat lägger till en viktig aspekt av diskurs, eftersom dis-
kurs ska förstås: ”as practices that systematically form the objects of which 
they speak” (Foucault 1972/1982, s. 49). Diskurs reduceras inte till ”bara” 
det som sägs utan de är också praktiker som producerar de objekt som det 
talas om. För avhandlingens vidkommande betyder det att så väl utsagor om 
flickor som produktionen av utsagorna är i fokus för analysen.  

 Den inkluderande hållningen där diskurs ges betydelsen ”hela den praktik 
som frambringar en viss typ av yttranden” (Foucault 1993, s. 57)20 har ibland 
tolkats som att Foucault menar att ”allt är diskurs”, ett ställningstagande som 
har mött motstånd från olika håll. Hans opponenter hänvisar till att han un-
derlåter en materiell, verklig värld som inte är diskursiv, och förnekar dis-
kursernas ekonomiska, materiella och strukturella effekter (Hall, 2001). En 
Foucaultanhängare skulle emellertid hävda att kritikerna inte ser den andra 
dimensionen av Foucaults definition av diskurs. Foucault bestrider inte att 
det finns fysiska ting, att vi faktiskt utför handlingar, eller att det, till exem-
pel, finns en kropp som kan känna smärta. I en konstruktionistisk anda häv-
dar han istället att ingenting ges mening utanför diskursen utan att meningen 

                                                      
20 Texten hämtad från översättarens noter. 
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kommer från diskursen. Diskursen är således de strukturerande system ge-
nom vilken vi upplever verkligheten. Vi kan bara tänka och tala om fenomen 
i diskursen (Foucault, 1993). 

Diskurserna realiseras i institutionella praktiker, men formar också des-
amma, liksom individuella attityder och beteenden. Det är den samling reg-
ler som vid varje given tidpunkt definierar vad som kan göras (och sägas) – 
och inte göras (eller inte sägas) (Foucault, 1993). Diskurserna reglerar pro-
duktionen och cirkulationen av utsagor och uppfattningar av verkligheten, 
och de guidar oss i den sociala praktiken och ger den mening. Det är dock 
inte fråga om fasta innebörder eller meningar i diskurserna, tvärtom är det 
ibland motsägelsefulla innebörder subjektet ställs inför.  

Diskurser fungerar både som bärare, producenter och effekter av maktre-
lationer (Foucault 1998/1976). Weedon (1997/1987) beskriver diskursers 
intima relation med vetande och makt: 

 
Discourses, in Foucault’s work, are ways of constituting knowledge, together 
with the social practices, forms of subjectivity and power relations which in-
here in such knowledges and the relations between them. Discourses are 
more than ways of thinking and producing meaning. (Weedon 1997/1987, s. 
105) 

 
Diskurs och vetande inflätade i den sociala praktiken formar maktordningar 
och subjektivitet.  

Den idrottsliga praktiken är konstituerad av ”sanningar” och ”vetanden” 
om de objekt och subjekt som är verksamma inom den. Vetandet och san-
ningarna formuleras i riktlinjer, styrdokument, utbildningsmaterial och de tar 
sig uttryck i särskilda satsningar på ett visst område eller en viss kategori. 
Den tidigare forskningen visar att offentliga (styr)dokument och särskilda 
jämställdhetssatsningar genererar diskurser om flickor och kvinnor, pojkar 
och män, inom idrotten.  

Om varför Foucault och Butler är uttagna till 
matchen 
Genusperspektivet innebär att man uppmärksammar betingelserna för kon-
struerandet av genus. En studie som handlar om genus adresserar också per 
se frågor om makt, men än tydligare är det i den feministiska forskningstrad-
itionen som är kritisk till sin karaktär. Det är de rådande (patriarkala) köns-
maktsrelationerna och dess konsekvenser som hamnar under lupp. I analogi 
med feministers ambition har jag för avsikt att rikta strålkastaren mot flickor, 
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deras förutsättningar för idrottsutövande och möjliga konsekvenser av rå-
dande maktordningar. En sådan intention är i sig feministisk. 

De valda teoretiska ramverken, feministisk poststrukturell teori med Ju-
dith Butler i spetsen och Michel Foucaults idéer, har sin resonansbotten i 
kritiken av moderniteten, exempelvis kritiken av ”de stora berättelserna” och 
synen på subjektet som rationellt, stabilt och enhetligt. Vidare delar man 
skepsisen mot (vetenskaplig) kunskap som objektiv, logisk liksom till att det 
är möjligt att söka sanningen. De är sålunda överens om, åtminstone i stora 
drag, ontologiska och epistemologiska frågeställningar. Den kritiska ansat-
sen bottnar i idén om att olika grupper i samhället har företräde att formulera 
”sanningar” om världen, som påverkar vissa grupper eller kategorier av 
människor. Ambitionen är att ”stöka till det” i de sociala ordningarna och 
”reducera de förstrukturerade begränsningarna hos etablerade värderingar, 
praktiker och institutioner.” (Alvesson och Sköldberg 2008, s. 383). Al-
vesson och Sköldberg (2008) benämner de metodologiska riktlinjerna för 
rubbandet av en skenbar konsensus för ”obekantgörande” (s. 383). De nuva-
rande maktrelationerna är alltså i Butlers och Foucaults perspektiv vare sig 
nödvändiga eller omöjliga att underminera. Maktrelationer ska ses som tem-
porära; de är föremål för utmaning, omprövning och omkullkastning i varje 
ögonblick och situation (Foucault 1994c). Det vetenskapliga och politiska 
projektet blir att studera maktordningar och de diskursiva villkoren närmare. 
I den här avhandlingen handlar det om att synliggöra och problematisera en 
av idrottens maktordningar: idrottsrörelsens genusregim. Genusregimen ska 
inte ses som given eller beständig utan som ett resultat av maktrelationer 
organiserade genom den idrottsliga praktiken. Iscensättningar av idrott; vad 
idrott ska vara, hur den ska organiseras och vem som bör idrotta och på vil-
ket sätt, kan förskjutas, utmanas och omprövas. Genom att identifiera och 
problematisera maktrelationerna hoppas man öppna upp för förskjutningar 
och sociala förändringar. Genom att ifrågasätta förgivet tagna sociala ord-
ningar, kategoriseringar och uppdelningar, t.ex. dikotomier som man-
ligt/kvinnligt, tävlingsorienterad/relationsorienterad (Hall, 2005), är föresat-
sen att visa alternativa ordningar och handlingar. Ett bortomliggande syfte 
för kritisk samhällsforskning, så också för denna studie, är just att den kri-
tiska belysningen av ett visst fenomen ska leda till att förbättra samhället för 
olika grupper av människor. I den feministiska poststrukturella teorin före-
nas alltså en kritisk ansats med mer frigörande mål i syfte att försvaga den 
rådande maktens verkningar.  

Idrotten kan ses som en viktig arena för skapandet av könsnormer och för 
formandet av olika subjekt. Ska vi förstå hur konstruktionen av genus går till 
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behöver vi en teoretisk apparat som möjliggör studier av de processer som 
sätter ramarna för detta konstituerande. Även om Foucault inte specifikt 
studerade villkoren för könsskapande finns det flera bevekelsegrunder för att 
använda hans teoretiska apparat. Hans teorier om makt, kunskap, styrning 
och diskurs är fruktbara för analyser av konstruktioner av genus inom den 
idrottsliga praktiken. Utgångspunkten är att diskurser om idrottens könsnor-
mer formar individers självförståelse. En analys av maktens diskursiva prak-
tiker är därför av stor vikt. Den ger oss möjlighet att förstå hur vi styr oss 
själva och andra, hur våra val är påverkade och begränsade men också möj-
liggjorda och öppnande för andra, nya val och handlingar. 

Några vill bänka Foucault och Butler – om kritiken 
Det finns feministisk kritik mot såväl poststrukturalismen i stort som mot 
Michel Foucaults bidrag i synnerhet. De feminister som har varit mer kall-
sinniga till en kombination av feminism och poststrukturalism har uttryckt 
farhågor mot att de poststrukturalistiska strävandena att upplösa det human-
istiska subjektet kommer att leda till att feminismen tappar bort sitt ur-
sprungliga uppdrag, att det kritiska politiska projektet försvagas.21 Ifrågasät-
tandena handlar om vad en fragmentering av kategorin ”kvinnor” gör med 
det emancipatoriska projektet. Kanske blir det till och med kontraproduktivt 
för feministisk teori, praktik och politik? Att accentuera skillnader mellan 
kvinnor riskerar att dölja effekterna av de genusformationer som finns och 
att tappa bort den reproduktiva makten. Och vad är målet och hur skall man 
arbeta om inte kategorin ”kvinnor” finns?  

Ramanzanoglu och Holland (2002) försöker visa att det inte finns någon 
motsättning mellan den poststrukturalistiska hållningen med dess subjekts-
syn och den feministiska agendan:   

 
There is a critical difference between building limited generalizations about 
women’s social existence (based on specific histories, experiences, cultures, 
localities and relationships) and making universal generalizations about 
’women’ (based on prior theory). (s. 6) 

 
Judith Butler (2007) tar diskussionen ett steg längre än många andra post-
strukturella feminister. Hon menar att ”’kvinnors oproblematiska enhet ofta 
åberopas i syfte att skapa en identitetens solidaritet” (s. 55). Representat-

                                                      
21 För en fördjupning av feministers kritik av och diskussion kring postmodernism och post-
strukturalism, se bland andra Brooks (1997); Nicholson (red.) (1990); Diamond & Quinby 
(1988). 
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ionspolitiken har trott sig behöva en kollektiv identitet och har betraktat 
”kvinnor” som en enhetlig, stabil kategori för att kunna föra en politisk 
kamp. Butler avfärdar emellertid antagandet att patriarkatet, och ifrågasät-
tandet av detta, måste ha en universell bas. Snarare menar hon att en sådan 
utgångspunkt kan vara begränsande för social förändring22. Utgår vi från 
kvinnor som en given kategori riskerar vi att förbise obeständigheten hos de 
diskurser som producerar denna. 

Förknippat med frågan om dekonstruktionen av kvinnor som kategori är 
den kritik som levereras av Nancy Hartsock (1990). Hon vidmakthåller att 
Foucault och andra poststrukturalister misslyckas att förse oss med en makt-
teori för kvinnor med hänvisning till hans betoning på det individuella mot-
ståndet och nonchalerandet av gruppbaserade dominans- och underordnings-
förhållanden. Hon menar att Foucaults maktförståelse ignorerar dominans-
förhållanden och makroperspektiv, något som minimerar möjligheterna till 
förändrade maktförhållanden i samhället. Flera sällar sig till den kritiken.23 

Jag menar att de olika ställningstagandena till stor del bottnar i olika läs-
ningar av Foucault. Hartsock (1990), och också flera andra feminister, angri-
per Foucaults maktperspektiv från ett till stor del modernistiskt perspektiv på 
makt och frigörelse. De intar just en sådan position som Foucaults projekt 
försöker utmana genom att avvisa en universell, stabil makt och istället tala 
om lokalt motstånd. Dessa feminister likställer makt med förtryck och domi-
nansförhållanden, något som Foucault mycket tydligt avvisar:24 

A power relationship […] can only be articulated on the basis of two ele-
ments that are indispensable if it is really to be a power relationship: that “the 
other” (the one over whom power is excised) is recognized and maintained to 
the very end as a subjects who acts; and that, faced with a relationship of 
power, a whole field of responses, reactions, results, and possible inventions 
may open up.”. (Foucault 1994c, s. 340) 

 

                                                      
22  Samtidigt reflekterar Butler i förordet till den reviderade upplagan av Genustrubbel: femin-
ism och identitetens subversion (1999) över den revidering av ”universalitet” hon gjort varef-
ter hennes arbete pågått. Hon menar att universalitetskravet också kan fungera konstruktivt i 
skapandet av nya versioner av verkligheten.   
23 Fraser & Nicholson (1990) och MacLaren (2002) redogör för många feministers kritik 
gentemot Foucault, vilket även Lenz Taguchi (2004) gör. 
24 Även om de erkänner att Foucault ser maktrelationer som temporära och som något som 
kan utmanas verkar feministerna inte helt övertygade om kvinnors möjligheter att göra mot-
stånd. Vissa menar att teorierna till en del är användbara, men med viss modifiering (t.ex. 
Ashton-Shaeffer, m.fl., 2001; Guthrie & Castelnuovo, 2001; Hekman 1990). Ashton-Shaeffer 
m.fl. (2001) hävdar att de många förtjänster till trots så måste Foucaults idéer ändå komplette-
ras med gruppbaserade, kollektiva definitioner av motstånd. Alla sociala grupper har inte lika 
stora möjligheter till alternativa handlingar, däribland kvinnor, homosexuella och funktions-
hindrade.  
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Maktrelationerna fungerar enbart om subjekten är fria. Foucault menar att 
det visst finns förtryck och dominansförhållanden i samhället, men de ingår 
inte i de maktrelationer som han menar är styrande för hur vi lever våra liv 
och vad vi blir. Makt och frihet är inte varandra uteslutande utan friheten är 
snarare en förutsättning för maktutövande:   

Consequently, there is not a face-to-face confrontation of power and freedom 
as mutually exclusive facts (freedom disappearing everywhere power is exer-
cised) but a much more complicated interplay. In this game, freedom may 
well appear as the condition for the exercise of power (at the same time its 
preconditions, since freedom must exist for power to be exerted, and also its 
permanent support, since without the possibility of recalcitrance power would 
be equivalent to physical determination). (Foucault 1994c, s. 342) 

 
Maktutövning förutsätter alltså frihet men vi är inte bara fria att välja. Rose 
tar det ett steg till och påstår att vi är förpliktigade att välja (1996). Foucault 
undviker oftast själv att använda endast maktbegreppet, utan markerar istäl-
let att det rör sig om mänskliga maktrelationer. Relationerna handlar om att 
styra andras beteende. Dessa relationer är utbytbara, omkastbara och insta-
bila. I och med detta är de inte givna utan kan förändras.  

Foucaults perspektiv, säger Markula (2003), tillåter samtidigt uppmärk-
samhet på både maktrelationerna och möjligheterna till förändring. Ett mo-
dernistiskt perspektiv, där makt är detsamma som ideologisk dominans har 
inte samma förändringspotential. Istället för att se kvinnor som autonoma 
frigörelseagenter skall vi förstå självet som historiskt konstruerat i maktrelat-
ioner som både konstituerar subjektet och är konstituerat av subjektet.  

Foucault (1988) säger emellertid att maktrelationerna kan vara i obalans 
och att alla relationer inte nödvändigtvis är jämlika. De praktiker inom vilka 
subjektet konstituerar sig själv är involverade i den kultur, det samhälle och 
den sociala grupp som individen tillhör. Praktikerna antyder och påtvingar 
subjektet de mönster som är inkorporerade i kulturen. Bordo (1999) förordar 
Foucaults maktperspektiv och hävdar att hans utgångspunkter inte betyder 
att det inte finns några: 

 
dominant positions, social structures of ideologies emerging from the play of 
forces; the fact that power is not held by anyone does not entail that it is 
equally held by all. It is ‘held’ by no one; but people and groups are posi-
tioned differently within it. (s. 253, kursivering i orginaltext) 

 
Bordo vill markera att alla spelare i maktspelet således inte har lika förut-
sättningar, ett resonemang som också finner stöd hos Macleod och Durrheim 
(2002).  
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Ur ett feministiskt perspektiv är ställningstagandet att kvinnor som grupp 
inte har samma villkor som män som grupp rimligt, liksom pretentionerna på 
nya, mindre patriarkala samhällsordningar. Foucault har trots allt inte ägnat 
någon uppmärksamhet åt att studera genusordningen specifikt, vilket bland 
andra McNay (1992) lyfter fram när hon pekar på hans försummelse av att 
undersöka den könade betydelsen hos de disciplinära tekniker han identifie-
rar. Däremot menar hon att man bör vara varsam med att postulera kvinnor 
som en enhetlig och stabil grupp. Därtill är problemen alltför många.  

Till Foucaults fördel talar också hans politiska motiv. Hans kritiska ana-
lyser av maktrelationer handlar om att peka på möjligheter till alternativa 
strategier, men avsikten är inte att proklamera hur alternativen istället borde 
se ut. Foucaults vägran att vara normativ är dock inte i samklang med femi-
nisternas agenda vilket ligger till grund för vissa feministers avvisande av 
Foucaults teorier25. Det icke-normativa draget skall dock inte tillskrivas 
Foucault allena, utan poststrukturalismen i stort. Brooks (1997) menar att 
feminismens uppdrag är att politisera poststrukturalismen.26 Ett sådant an-
språk tycks dock motsägelsefullt vid första anblicken. Den poststrukturella 
ansatsen motsäger sig traditionella idéer om orsakssamband, systematise-
ringar och övergripande förklaringar. Motståndet utgör själva grunden i per-
spektivet, samtidigt som det feministiska politiska projektet framhäver nya, 
alternativa (icke-patriarkala) ordningar. Vad är det som säger att inte dessa 
bär på dominansförhållanden? En vanligen förekommande citering från 
Foucault belyser hur man kan se på detta: 

 
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 al-
ways have something to do. (Foucault 1983a, s. 231-232)  

Avhandlingens syfte 
Inspirerad av feministisk poststrukturell teori och Michel Foucault är syftet 
med studien att undersöka hur en särskild satsning på flickors idrottande 
bidrar till att iscensätta flickor och deras idrottande samt att i detta samman-
hang analysera de diskursiva möjlighetsvillkoren för konstruktioner av flick-
or i texter som är riktade specifikt mot flickors idrottande. De centrala fråge-

                                                      
25 Se McNay (1992) för en diskussion kring den spänning som hon menar ligger i Foucaults 
emancipatoriska projekt å ena sidan och hans vägran att utmåla normativa antaganden å den 
andra sidan.  
26 Brooks talar egentligen om postmodernismen i detta sammanhang, men grundtanken är 
densamma.  
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ställningarna är: Hur representeras flickor? På vilka sätt, genom vilka makt-
former, teknologier och tekniker, konstrueras och positioneras de? 
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3. Metodologi 

 
Det finns inte någon särskild feministisk metod utan det handlar om de sätt 
på vilka metoderna sätts i verket. Feministisk forskning kan således bara 
definieras genom dess teori (Kelly, Burton & Regan 1994). Begreppet meto-
dologi används för att markera sammanvävningen mellan teoretiska ut-
gångspunkter och metodiska angreppssätt. Metodologi hänvisar till att det 
vid sidan av forskningsmetodiska tekniker och regler också inbegrips onto-
logiska och epistemologiska frågor. (Ramanzanoglu & Holland 2002; Hol-
land & Blair 1995; Grace 1997; Lather 2004)  

Inte heller poststrukturalism kan begränsas till en given metod, utan fors-
kare tillämpar perspektivet på olika sätt, vanligtvis genom kvalitativa meto-
der. Det som skiljer poststrukturalistisk forskning från mer traditionella tol-
kande ansatser är att dess ontologiska och epistemologiska utgångspunkter 
inverkar på vilken sorts frågor som ställs, hur forskningen planeras, förhåll-
ningssättet till datamaterialet och tolkning av densamma samt vilka slutsatser 
som kan dras. (Macdonald m.fl. 2002) 

Foucaults arbete är ett exempel på när teoretiska tankar sammanvävs med 
ett analytiskt tillvägagångssätt. Det gör hans arbete spännande men också 
svårt att översätta till mer konkreta analysverktyg. Foucaults uttolkare delar 
ofta upp hans arbete i tre teoretiska faser, vilka också kom att utgöra delvis 
olika metodologiska dimensioner: arkeologi, genealogi och omsorgen om 
sig. Foucault själv framhöll att hans arbeten och tillhörande begrepp skall ses 
som en verktygslåda snarare än som en förklaringsteori (Foucault, 1983). 
Hans omfångsrika arbeten, präglade av olika analytiska betoningar, måste 
alltså brytas ner och preciseras av forskaren. Scheurich och Bell McKenzie 
(2005) varnar emellertid för att plocka russinen ur kakan, Foucaults teorier 
ska inte användas alltför lättvindigt. Forskaren bör undvika lösryckta an-
vändningar av begrepp och teoretiska tankar, och inte slarva förbi de episte-
mologiska utgångspunkter som ligger till grund för Foucaults arbeten. Upp-
maningen att vara epistemologiskt och ontologiskt grundad tas på allvar i 
konkretiserandet av de analytiska verktyg som tillämpas i den här studien. 
Jag anammar den rationalitet som ligger till grund för Foucaults centrala – 
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men också komplexa – begrepp diskurs, makt och kunskap, för vilka jag 
redogjort tidigare i texten, men intar en pragmatisk hållning till användning-
en av desamma. Innan jag fördjupar mig i detta ska det empiriska materialet 
presenteras.  

Det empiriska materialet  
Det empiriska materialet som ligger till grund för studien är projektansök-
ningar skrivna inom ramen för idrottsrörelsens stora barn- och ungdomssats-
ning Handslaget som pågick åren 2004-2007. Ett av de utpekade områdena 
som särskilt skulle prioriteras var ”Satsa på flickors idrottande” och det är 
detta område som belyses i föreliggande avhandling.  

Urval 

Det är samtliga beviljade ansökningar från Handslagets andra år (2005), 
skrivna av föreningsföreträdare från åtta olika idrotter som analyseras. Tre 
idrotter som till antalet medlemmar och sett till tradition är kvinnligt domi-
nerade, två idrotter som på motsvarande sätt är manligt dominerade27, samt 
tre som kan sägas vara mer könsjämna idrotter28. Att ansökningar från idrot-
ter med kvinnor i minoritet respektive majoritet, liksom där könsfördelning-
en är mer jämn, samlas in handlar om ett intresse för att studera en eventuell 
variation för vad det kan betyda inom olika idrotter att satsa på flickor.  De 
kvinnodominerade idrotterna är gymnastik (101 ansökningar), konståkning 
(30) och ridsport (88). De mansdominerade är bandy (42) och brottning (23). 
De mer könsjämna idrotterna är orientering (32 ansökningar), rodd (2) och 
volleyboll (4).29 Sammantaget utgörs det empiriska materialet av 322 ansök-

                                                      
27 Inledningsvis ingick också ishockey som en av de manligt dominerade idrotterna i urvalet. 
Det visade sig dock att Svenska Ishockeyförbundet hade valt ett upplägg där förbundet på 
förhand formulerade vad som ska göras inom Handslagssatsningen (delta i ett seminarium om 
flick- och damishockey, samt genomföra studiecirklar med flick- och damishockey som 
tema). Det blev således inte fråga om ett ansökningsförfarande där föreningarna själva fick 
skriva fram projektidéer för att satsa på flickor. Det gick därför inte att utröna vilka föreställ-
ningar som finns om flickor ur ishockeyföreningarnas perspektiv, varför jag valde att ute-
lämna ishockeyn.  
28 Könsfördelningen i de utvalda idrotterna är: orientering 41 % kvinnor – 59% män, rodd: 
38% kvinnor och volleyboll 54% kvinnor. Ridsport 87%, gymnastik 83%, konståkning 82%. 
Bandy 13%, brottning 27%, (Riksidrottsförbundet, 2006) 
http://rf.se/ImageVault/Images/id_154/scope_128/ImageVaultHandler.aspx) 
29 Det diskursanalytiska angreppssättet intresserar sig för språkanvändningen snarare än för 
individerna som använder sig av språket. Att antalet ansökningar varierar från de olika idrot-
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ningar, vilket är samtliga beviljade ansökningar inom området ”Satsa på 
flickors idrottande” från de studerade idrotterna Handslagets andra år. Det 
ojämna antalet ansökningar från de olika idrotterna innebär att idrotter med 
få ansökningar i den insamlade empirin inte blir representerade i samma 
utsträckning som de andra då resultaten redovisas. Exempel från rodd och 
volleyboll förekommer endast enstaka gånger i avhandlingen.  

Enligt de ansvariga på respektive specialidrottsförbund var det ett fåtal 
ansökningar som fick avslag. I de fall det hände var det på grund av att före-
ningar sökte pengar för verksamhet som inte var i linje med Handslagets 
intentioner, t.ex. att de sökte pengar för senioridrottare, eller för att investera 
i faciliteter. I några andra fall blev det avslag för att ansökningarna inte var 
korrekt gjorda. Det rör sig dock inte om avslag på grund av att föreningar har 
”fel” synsätt på vad det innebär att satsa på flickors idrottande. 

Projektansökningarna 

De utvalda specialidrottsförbunden kontaktades och samtliga gav sitt sam-
tycke till att ge mig tillgång till ansökningarna. Jag besökte samtliga förbund 
och kopierade aktuella ansökningshandlingar. Varje ansökan försågs med ett 
nummer för att avidentifiera föreningarna. Vid kontakterna med respektive 
förbund fick också den ansvarige för handslagssatsningen möjlighet att be-
rätta hur de valt att hantera Handslaget inom den egna organisationen. Syftet 
var att öka kunskapen om de praktiska procedurer som kringgärdat ansök-
ningarna. 

Hanteringen av ansökningarna såg i princip likadan ut i alla idrotterna. 
Ansökningarna, liksom hela ansökningsförfarandet, skulle karaktäriseras av 
enkelhet, vilket manifesteras i satsningens namn; det skulle vara så enkelt 
som ett handslag att söka och att beviljas medel (Riksidrottsförbundet, 
2008). Samtliga förbund hade utformat en ansökningsblankett med förbe-
stämda rubriker som föreningarna skulle fylla i. Rubrikerna var (med viss 
variation i terminologin): bakgrund (till projektet), syfte, mål, aktiviteter och 
budget. Ansökningarna är i regel två till tre sidor, men i några förekom-
mande fall är de längre. Projektansökningarna är skrivna av representanter 
för lokala idrottsföreningar. Vem som har skrivit ansökningarna framgår 
inte, men gemensamt är att samtliga ansökningar har undertecknats av före-
ningarnas ordförande. Ansökningarna sändes till respektive specialförbund 

                                                                                                                             
terna är därför inte primärt intressant och ses inte som ett problem, se Antaki, Billig, Edwards 
& Potter (2003).  
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där en utsedd handslagsgrupp behandlade ansökan och fattade beslut om den 
skulle beviljas eller avslås.30 

Ett material är ett material 

Traditionell forskning innebär vanligtvis att man gör en värdering av det 
insamlade datamaterialet, i termer av hur tillförlitligt det är som källa, där 
vissa material inte sällan ges högre status än andra. Inom det diskursanaly-
tiska fältet förhåller det sig lite annorlunda. Börjesson (2003) förordar att 
forskaren intar ett icke-hierarkiskt förhållningssätt till vilka materialtyper 
som lämpar sig för analys. Oavsett om  det rör sig om officiella dokument 
eller om bloggar som skrivs av tonåringar så är båda representationer av 
’verkligheten’ (Börjesson & Palmblad, 2007). Snarare än att tro att det finns 
material som kan ge en  ’sannare’ eller bättre avbild av en företeelse får man 
ställa olika frågor till olika typer av material. Kopplat till detta diskuteras 
också frågan om ’naturliga’ respektive forskarproducerade material bland 
diskursanalytiker. ’Naturligt förekommande’ material, producerat utan infly-
tande av en forskare, har i sedvanlig forskning, men också bland vissa före-
trädare för konversationsanalys och diskurspsykologi, uppfattats som bättre, 
mer ’verklig’ och ’säkrare’ och som ett sätt att minimera bias. (Speer, 2002) 
Speer (2002) pekar dock på problem med sådana resonemang. Hon menar att 
forskaren är aktiv i framställningsprocessen i allt insamlat datamaterial, inte 
minst genom att följa de forskningsetiska principerna om samtycke till del-
tagande och genom närvaron av inspelningsapparatur, vilken det informeras 
om. Hon menar också att ett sådant synsätt blir motsägelsefullt ontologiskt 
sett. Diskursanalytikers utgångspunkt är ju att material och metodiskt tillvä-
gagångssätt skall ses som konstruera(n)de. De är inte färdiga fakta som ne-
utralt ligger framför forskaren, utan materialet uppstår i forskningsprocessen. 
Särskiljandet mellan naturliga och forskarframställda material harmoniserar 
därför inte med ett sådant synsätt.31  

                                                      
30 I några fall har föreningarna kryssat i fler av handslagsmålen än ”satsa på flickors idrot-
tande”, t.ex. öppna dörrarna för fler, samverkan med skolan, delta i kampen mot droger. För-
bunden har i dessa fall angivit samtliga mål på blanketten. Ansökningstexterna handlar dock 
om flickor, varför de av förbunden har sorterats som flicksatsning. Ansökningarna tycks inte 
alltid ha beviljats med hela den ansökta summan. Jag kan dock inte av ansökningshandlingar-
na avgöra vilken del av ansökan som givits hur mycket ekonomiskt stöd. 
31 Konversationsanalytikern Ten Have (2002) bemöter förvisso detta och menar att kontraste-
randet ’naturlig’/ forskarproducerad inte så mycket är en ontologisk fråga som en metodolo-
gisk. Jag menar att man ändå behöver vara uppmärksam på att det inte smyger sig in rational-
istiska vetenskapssynsätt.  
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Ansökningarna som analyseras i den här studien är inte framställda på 
forskarens uppmaning, vilket gör att jag skulle kunna hävda att det rör sig 
om ett ’naturligt förekommande’ material. Jag sympatiserar dock med skaran 
av diskursanalytiker (Speer 2002; Börjesson 2003; Börjesson & Palmblad, 
2007) som menar att det inte bör göras skillnad mellan ’naturligt förekom-
mande’ eller forskarframkallade material.  

Vad forskaren behöver göra, snarare än att upprätthålla idéer om att vissa 
datamaterial är mer giltiga och tillförlitliga och har högre nivå och status än 
andra, är att vara tydlig genom hela forskningsprocessen. Det innebär att 
klargöra vad som är analysobjektet, vilka val och avgränsningar som görs 
liksom att utgå ifrån ett meningsfullt teoretiskt perspektiv som stimulerar till 
en god analys. Att tydligöra relationen mellan metod, kontext och det empi-
riska materialet är också av vikt. Jag återkommer till forskningens behov av 
reflexivitet längre fram.  

Analys av diskurs(er) 
Att som forskare hänvisa till att man gör en diskursanalys kommer att säga 
någonting om studiens inriktning och tillvägagångssätt. Samtidigt kommer 
en sådan hänvisning avkräva preciseringar från de mer initierade avseende 
var på det diskursanalytiska fältet forskaren rör sig. Diskursanalys har ut-
vecklats till en multidisciplin som tillämpas inom samhällsvetenskaplig 
forskning. Många utgångspunkter delas av de olika diskursanalytiska per-
spektiven men beroende på den valda inriktningen kommer olika val och 
avgränsningar att behöva göras.  

Diskursanalytikerns uppdrag 

Diskursanalytikern riktar fokus mot de processer som konstituerar vår verk-
lighetsbeskrivning och funderar över ’varför denna version eller detta utta-
lande och vad gör uttalandet?’ (Wetherell, 2001). Analysen utkristalliserar 
gemensamma förutsättningar och utgångspunkter som organiserar idéer, 
representationer och kategoriseringar (Mills 2003). Centrala frågor är: Var-
för uppmärksammas denna typ av problem? Varför denna målgrupp? Vems 
eller vilkas intressen kan detta tänkas tjäna? Hur är det möjligt att tänka an-
norlunda? Diskursanalytikern funderar också över hur diskurserna på ett 
överordnat sätt begränsar och möjliggör vår handlingsrepertoar (Winther 
Jörgensen & Philips, 2000).  
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Diskursanalys kan alltså sägas vara en analys av de regler som konstitue-
rar vad som kan sägas om något vid en särskild tidpunkt, vad som räknas 
som sant och vem som kan säga det med trovärdighet (Foucault, 1991b; 
1993; 1998b). Den centrala analysenheten är förvisso handlingen (i det här 
fallet utsagorna i ansökningarna), men eftersom diskursen är opersonlig, och 
består av ett anonymt system (Foucault 1991b; Mills 2003) så kopplas inte 
utsagorna till enskilda individer eller grupper av individer, vilket i det här 
fallet är de som handgripligen har skrivit ansökningarna. Författarna till an-
sökningarna opererar inom de gränser som diskursen utgör. De underkastas 
diskursens regler och konventioner, och har ett visst vetande tillgängligt. 
Ansökningarna är alltså skrivna utifrån vad som är möjligt att säga med hän-
syn till rådande diskurser. Samtidigt är utsagorna produktiva – de skapar 
objekt.  

Diskurs – makt – kunskap 

I diskursen ligger maktordningar som ger kraft åt desamma (Foucault 
1995/1977). Att undersöka maktrelationerna är således ett sätt att dissekera 
diskursen. Foucaults försöker att få grepp om triaden diskurs, makt och kun-
skap, till vilken sanningsbegreppet måste knytas. Denna metodiska inrikt-
ning kallar han genealogi.32 Genealogins ärende är att beskriva procedurer, 
praktiker, apparaturer och institutioner som är involverade i produktionen av 
diskurser, kunskap och makteffekter. Man försöker kartlägga de sätt på vilka 
diskursen praktiseras och understöds institutionellt och socialt. (Carabine, 
2001). Vidare strävar man i analysen efter att få grepp om diskursens bekräf-
tande makt, alltså förmågan att styrka eller avfärda olika påståenden som 
sanna eller falska (Foucault 1993). 

Alliansen makt-kunskap är inte en neutral relation. Kunskap ger möjlighet 
till maktutövning genom att viss kunskap framstår som viktig och riktig och 
leder till produktionen av subjekt och kategorier. 
 

Vetande och kategoriuppställningar är inga ofarliga verksamheter, vare sig 
det handlar om vetenskap, journalistik eller spontana vardagliga bestämning-
ar om hur verkligheten bör förstås. Genom att se vilka kategorier som ordnar 
världen kan vi åtminstone ibland ana vilka möjliga alternativ som diskurserna 
inte tillåter. Kategorier är inte nollställda ur moralisk synvinkel – med dem 
följer maktordningar, värden, hierarkier. (Börjesson 2003, s. 38) 

 

                                                      
32 Den genealogiska metodologin är särskilt framträdande i Discipline and punish 
(1995/1977) och History of Sexuality, vol. 1 (1998/1976). 
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Diskursen reglerar vad som kan kvalificera sig som legitima (och samtidigt 
icke-legitima) subjekt. Vad vi ’vet’ om exempelvis flickor och flickors idrot-
tande får bäring på hur vi reglerar, kontrollerar och arrangerar den idrottsliga 
praktiken och subjektet. Frågan är vilka idéer och vilket vetande som cirku-
lerar om flickor inom idrotten som gör det rimligt att iscensätta en idrotts-
satsning med flickor som målgrupp.  

Vetandet om flickor ökar styrbarheten eftersom ”all påverkan, all styr-
ning, till syvende och sist grundas på en kunskap om det som är maktens 
föremål” (Hultqvist & Peterson 1995, s. 25). I Handslagsansökningarna sker 
styrning genom de olika tekniker den politiska rationaliteten kräver i sin 
strävan efter att upprätthålla de sociala ordningarna. Handslagssatsningen 
kan därför analyseras i termer av styrningsmentalitet. Styrningsmentalitets-
perspektivet fokuserar produktionen av sanningar och normer – om till ex-
empel flickor – såsom de materialiserar en viss social praktik – idrotten. 
Dessa frågor springer ur Foucaults idé om vad som karaktäriserar den mo-
derna makten och hur den kan analyseras (Foucault, 1994c). 

Styrningsanalys – maktens analytik  

I en styrningsmentalitetsundersökning riktas uppmärksamheten mot prakti-
ken där styrningen sker och mot hur individers handlingar styrs åt ett visst 
håll, vilket innebär en slags fostran som det finns tekniker för. Perspektivet 
kan med sina grundläggande premisser bidra med en uppsättning frågor som 
kan ställas till den praktik som ska undersökas. Den Foucaultinspirerade 
styrningsanalysen åsyftar en systematisk analys av olika politiska makttek-
niker (Foucault, 1983). Den implicerar frågor om hur makten är verksam 
genom styrningsteknologier, tekniker och styrningsriktningar samt konse-
kvenser av maktformerna.  Foucault kallar det maktens analytik.33  

Jag inspireras av den ansats Dean (1999) föreslår som tillbörlig. Ana-
lysens startpunkt är identifierandet och undersökandet av särskilda situation-
er och kontexter inom vilka styrningsaktiviteterna kommer ifråga. Dean kal-
lar det ’problematization’ (1999). Nästa aspekt av analysen ger företräde till 
hur-frågan: hur sker styrningen? Med fokus på hur:et urskiljer Dean (1999) 
fyra dimensioner av styrning som kan studeras: a) Synlighet: vilka problem 
är det som ska lösas och vilka är målen? b) Ska styrningen nå vissa mål eller 

                                                      
33 Såväl Foucault som Dean använder begreppet ”analytik” istället för teori och analys för att 
markera att analysen sker genom anammandet av grundläggande teoretiska principer och 
antaganden. Ett exempel är att analyserna är empiriska men inte realistbaserade, utan handlar 
om möjlighetsvillkor, strategier osv. Vidare är analysen diagnostisk snarare än deskriptiv, 
samt att styrningsanalyser är kritiska till sin ansats (Rose, 1999). 
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realisera värderingar måste den använda teknologier. Här studeras tekniska 
aspekter av styrning: mekanismer, procedurer, instrument, taktiker, teknolo-
gier och språkbruk genom vilket auktoritet konstitueras. c) Vilken form av 
kunskap kommer ur och influerar styrningsaktiviteten? Hur blir något ’sant’? 
d) Vilka typer av personer, själv, individuell och kollektiv identitet förutsätts 
och formas i styrningspraktiken? Vilken status och kapacitet samt vilka at-
tribut, orienteringar och handlingar postuleras? 

I analogi med tidigare resonemang är det viktigt att poängtera att det inte 
rör sig om reella subjekt. Subjektet tilldelas som bekant handlingsförmåga i 
denna teoretiska ansats. Det går därför inte att determinera, fastställa eller 
förutse subjektivitetsformer. För avhandlingens räkning kommer ovanstå-
ende frågor om styrning som Dean formulerat att utvecklas till analytiska 
redskap som tillämpas i läsningen av Handslagsansökningarna.   

Diskursens kontext  
Så här långt har jag talat om ’diskursen om flickor inom idrotten’, vilken 
grundar sig på ett underförstått antagande om att det ”finns” diskurser om 
flickor. En diskurs avgränsning, vad som definierar den, är en av de frågor 
som visar på spännvidden – och kanske spänningen – inom det diskursanaly-
tiska fältet. Vem eller vad formulerar kontexten för en diskurs? Valet av 
kontext är viktigt då den avgör hur analysen av empirin skall ske.  

Min utgångspunkt, att det finns diskurser om flickor och deras idrottande, 
sker på grundval av den valda foucaultianska diskursanalytiska inriktningen. 
Intresset för ’varför denna version eller detta uttalande här?´(Wetherell, 
2001a) betyder att utsagorna ska ses som representationer för något ”större”, 
en del av ett historiskt, socialt och kulturellt sammanhang. Samtal på lokal 
nivå kan inte tas ur sitt sammanhang utan är del av sociala relationer och 
mönster. Den vida definitionen av diskurs, att utsagor flätas samman med 
den praktik inom vilken samtalssituationen ingår, gör att det är svårt att säga 
var en diskurs börjar och slutar. I ett foucaultianskt perspektiv är det därmed 
forskaren som definierar sammanhanget för det studerade (Wetherell, 
2001b).  

För att förstå särdragen i den forskardefinierade kontexten ska jag säga 
några ord om alternativa förhållningssätt. Konversationsanalysen företräder 
linjen att diskursen definieras av aktörerna i den sociala interaktion forskaren 
har för avsikt att studera. Analysens fokus är de (språk)aktiviteter som utspe-
las i talet. I denna handlingsorienterade samtalsanalys är det vad som sägs 
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där av de inblandade deltagarna som utgör kontexten för analysen. Den 
handlingsorienterade hållningen försvaras med det som samtidigt blir en 
kritik levererad till de som förordar forskarbestämd kontextdefinition. 
Schegloffs (1997) argument för handlingsorienterad analys handlar om vik-
ten av att placera deltagarnas orientering i förgrunden och analytikerns in-
tresse och på förhand definierade kategorier i bakgrunden. Forskaren ska inte 
tvinga på sina egna referensramar på en värld som redan är tolkad och ini-
från konstruerad av samtalsaktörerna (Wetherell, 1998). Om deltagarna i den 
studerade samtalsanalysen inte talar om exempelvis kön skall heller inte 
forskaren lägga på den tolkningen. Då kommer forskaren för långt ifrån da-
tamaterialet och den kritiska analysen riskerar att bara bli ideologi 
(Schegloff, 1997).34  

I det angreppssätt jag anammar skrivs således ett antal antaganden in av 
mig som forskare. Mitt formulerade syfte, liksom att jag läser materialet med 
feministiskt poststrukturella glasögon, gör att jag på förhand har skrivit in 
och skapat ett antal förutsättningar och begränsningar för analysen av min 
empiri. Jag är intresserad av att undersöka diskurser om flickor och flickors 
idrottande. Diskurserna avgränsas utifrån det bestämda tema satsningen 
syftar på: flickor. Projektansökningarna som analyseras handlar om flickor 
och deras idrottande. Kön – och mer precist flickor – har därmed redan givits 
mening i en diskurs. Jag söker alltså efter utsagor som handlar om flickor. 
Konsekvensen av att jag anlägger ett sådant raster är, för att följa kritiken 
som riktas mot forskardefinierade diskurser, att jag möjligen missar andra 
berättelser i materialet som ges mening i ansökningarna.   

Diskursanalysens svagheter och svårigheter  
Den diskursanalytiska forskningen betraktas ibland med viss skepsis från 
delar av akademin, där den attribueras som esoterisk. Ett exempel är Al-
vesson och Sköldberg (2008) som å ena sidan framhåller diskursanalysens 
förtjänster när det gäller kritiken mot realismen och att ta språkanvändning 
på allvar. Å andra sidan menar de att en ensidig betoning av språket är trivia-
liserande forskning. De föreslår en mellanväg där texter eller intervjuutsagor 
skall tolkas både på en diskursiv nivå och en nivå som studerar handlingar 
och föreställningar anslutna till det diskursiva, vilket innebär en slags diskur-

                                                      
34 Det bör förtydligas att konversationsanalytiker är intresserade av sociala och politiska ange-
lägenheter, men detta bör de försöka lämna utanför själva analysfasen. Först efter det att 
samtalet har studerats, på sina egna villkor, kan det vara motiverat med en politisk eller kritisk 
tolkning (Wetherell, 2001b, s. 386). 
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siv pragmatism. Jag avvisar emellertid en sådan ansats, då kritiken bygger på 
en begränsad förståelse av hur Foucault, och jag själv, ser på diskurs. Att 
först studera språkanvändning och sedan det som ligger utanför, sedda som 
faktiska händelser, insinuerar en dualism mellan språk och verklighet. 
Anammar jag ett diskursanalytiskt förhållningssätt finns det ingen verklighet 
bortom diskursen (Silverman, 2001). 

En inomdisciplinär kritik levereras av Antaki m.fl. (2003). De diskuterar 
ett antal analytiska tillkortakommanden som riskerar att förekomma om 
forskaren inte är vaksam och grundlig i sitt arbete. Flera av deras resone-
mang hänförs förvisso till konversationsanalys men deras huvudsakliga 
uppmaning att göra analys, inte ta genvägar i form av att sammanfatta utsa-
gor på det sätt som ofta görs inom traditionell kvalitativ forskning, gäller 
även andra diskursanalytiska inriktningar. Det handlar om att inte tappa bort 
nyanser och motsägelser, liksom det som inte sägs i texten. Att inte ta mora-
lisk, politisk eller personlig ställning till det den citerade personen säger, 
vilket är ett annat av deras råd, tillhör de gängse forskningsetiska direktiv 
som enligt mig är självklart att följa. 

Forskaren som medspelare i kunskapsproduktionen 
– om forskarrollen och reflexivitet 
Den feministiska poststrukturella forskningen karaktäriseras av ett visst för-
hållningssätt till forskningsprocessen. De ontologiska och epistemologiska 
premisser som ligger inbäddade i perspektivet får betydelse för alla delar av 
forskningen. Feminismens och poststrukturalismens reaktion mot humanve-
tenskaperna, med de stora berättelserna och idén om ett stabilt och rationellt 
subjekt, har lett till frågor om vad som är ’metoder’ och vad ’data’ kan vara, 
samt till att alternativa forskningsmetoder har utvecklats. Den relativistiska 
utgångspunkten avseende språk, kunskap och sanning betyder att forskaren 
förvägrar sig själv förmånen att förfäkta de egna vetenskapliga arbetena som 
den enda möjliga framställan av världen (se t.ex. Börjesson, 2003; Richard-
son & St. Pierre, 2005). I detta ligger också att vetenskaplig kunskap betrak-
tas som produktiv, där vetenskapen aktivt skapar sociala relationer och iden-
titeter (Börjesson, 2003; Winter Jörgensen & Philips 2000). Forskningen 
bidrar såtillvida till bevarandet eller ifrågasättandet av maktrelationerna i 
samhället.  
 Den relativistiska utgångspunkten har betydelse för diskursanalytikerns 
förhållande till det empiriska materialet. För denne är det således inte fråga 
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om att först samla in neutral empiri och därefter göra en teoriimpregnerad 
analys. Istället tillämpas ett helhetsgrepp där vetenskapsteoretiska utgångs-
punkter och empiri behandlas integrerat (Börjesson & Palmblad, 2007). Att 
forskningsprocessen innebär en interaktion mellan forskaren själv, teori, 
metod och datamaterial betyder att forskaren är medkonstruktör i forsk-
ningsprocessen. Forskaren gör något med empirin; den samlas inte in av sig 
själv. Det ligger ingen sanning eller mening och väntar på att bli upptäckt i 
materialet. Den skrivna produkten kan därför inte separeras från den som 
producerar, sättet den produceras på eller synen på kunskap. Rollen som 
medspelare i konstruktionen av vetenskap kräver därför en kritisk reflektion 
över perspektiveringar och den kunskap som genereras liksom att teorierna 
används på den egna forskningspraktiken. Den processen benämns reflexivi-
tet. (Alvesson & Sköldberg, 2008; Börjesson, 2003; Lather, 2004; Ramanza-
noglu & Holland, 2002; Richardson & St. Pierre, 2005; Wetherell 2001b; 
Grace 1997). En lättfattlig beskrivning av reflexivitet ges av Alvesson & 
Sköldberg (2008): ”att tänka kring premisserna för sitt eget tänkande, obser-
verande och språkanvändande” (s. 487). I den poststrukturalistiska och fe-
ministiska andan blir implikationen dock något mer komplex. En aspekt av 
reflexiviteten är att forskaren ska tydliggöra en eventuell politisk ambition 
eller ideologisk agenda; hur forskningen avser att bidra till förbättringar av 
sociala och politiska förutsättningar. Den politiska betydelsen av den egna 
och andras forskning för bevarandet eller ifrågasättandet av maktrelationerna 
i samhället skall också bedömas. (Richardson & St. Pierre, 2005; Wetherell, 
2001; Winter Jörgensen & Philips 2000) Den politiska aspekten handlar 
också om att andra forskningsmetoder än de konventionella, födda i en hu-
manistisk tradition, kan utmana distinktionen mellan det personliga och det 
sociala, Självet och Andra (Spry, 2001).  

Tanken på forskaren som konstruerande subjekt har framför allt appellerat 
till poststrukturella feminister som fäster särskilt stort uppmärksamhet vid 
forskaren och dennes subjektivitet (Richardson & St. Pierre, 2005). Inte säll-
an sker uppmärksammandet genom exponering av forskarens personliga 
erfarenheter och bagage, vilka man menar inte kan ställas utanför forskning-
en. Utgångspunkten är att våra själv alltid är närvarande och inblandade, 
vare sig vi vill det eller inte. Alvesson och Sköldberg (2008) framhåller att 
personliga och känslomässiga aspekter är ett additament i just feministisk 
forskning: ”Att kunna pendla mellan inlevelse och förståelse å ena sidan, och 
kritiskt ifrågasättande, reflektion, begreppsliggörande och teoretisk abstrakt-
ion å andra sidan är avgörande för god forskning.” (s. 361).  
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Enkelt uttryckt handlar reflexiviteten om att fundera över villkoren för 
forskningsprocessen; hur personlig och intellektuell involvering påverkar 
förhållandet mellan forskaren och dennes studieobjekt. (Alvesson & Sköld-
berg, 2008). Forskaren bör tydliggöra för läsaren vad det finns att ta hänsyn 
till i bedömningen av forskarens arbete (Wetherell, 2001b). 

De reflexiva (förhållnings)reglerna i denna avhandling 

Det sinnrika med en metodologi som bottnar i en konstruktionistisk tradition 
är att ett reflexivt förhållningssätt redan är inbakat i perspektivet. Det medför 
exempelvis ett antagande om att kunskap aldrig kan vara neutral och att jag 
som forskare hela tiden ”gör något” med mitt studieobjekt via språket. ”Ve-
tenskapliga utsagor är därigenom att se som artefakter, vars innehåll bara 
kan förstås i sitt kulturella och historiska sammanhang” (Börjesson & Palm-
blad 2007, s. 21). Jag ser mig själv som konstruktör av kunskap och även 
som deltagare i de maktrelationer och kunskapsdiskurser som omgärdar 
flickor och idrott. Ett reflexivt förhållningssätt innebär en insikt om att detta 
påverkar mina läsningar och analyser. Utgångspunkten innebär att det alltid 
finns ”en begränsad repertoar av giltigheter. Detta gäller såväl diskursanaly-
tikerns studieobjekt som den berättelse forskaren själv skriver [---]” (Börjes-
son 2003, s. 188). Det är alltså inte fråga om att ”anything goes”, som den 
realistiska kritiken ibland gör gällande, utan om en öppen, reflexiv hållning 
till forskningsprocessen. Det fodrar att de teoretiska och de metodologiska 
utgångspunkterna tydliggörs och problematiseras. Jag kommer också att i 
avhandlingens sista del reflektera över de läsningar som jag gjort.   

Sammanfattning av analysverktygen  
Det vore fel att påstå att Foucault har lämnat eftervärlden några mer detalje-
rade metodbeskrivningar. Istället kommer det an på forskaren att bli väl för-
trogen med hans teoretiska utgångspunkter för att kunna omvandla dessa till 
analysredskap. I det följande elaborerar och konkretiserar jag det metodolo-
giska ramverket. Ramverkets syfte är att kunna demonstrera vad som är möj-
ligt att säga om flickor i en satsning på flickor och hur dessa utsagor blir 
möjliga.  

Mitt empiriska material tillåter inte en historisk undersökning i den van-
liga genealogiska meningen, där diskursernas ’härkomst’ spåras i historien. 
Däremot anammar jag Michel Foucaults tankar om makt, kunskap och styr-
ning, de utgör analytiska verktyg i studien. Jag hämtar stöd från Carabines 
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(2001) sätt att göra en genealogisk analys. Carabine tillämpar det genealo-
giska tankesättet för att undersöka diskursen om ogifta mödrar, men istället 
för att följa diskursen bakåt, i historiska dokument, gör hon en ”snapshot” – 
en ögonblicksbild – av ett särskilt problem eller en företeelse och hur det 
hanteras. Hon menar att det utgör exempel på hur makt och kunskap opererar 
just nu. Överfört på min studie undersöks alltså relationen diskurs-makt-
kunskap genom en analys av projektansökningar skrivna inom ramen för en 
satsning riktad mot flickor inom idrotten. Förenklat innebär det att de sätt på 
vilka det talas om flickor och hur just dessa konstruktioner blir möjliga un-
dersöks.   

En del av analysen handlar om att problematisera teman och kategorier 
som konstrueras i diskursen om flickor och flickors idrottande. I riktlinjerna 
från staten och Riksidrottsförbundet finns inga formella anvisningar om var-
för eller hur man ska satsa på flickor eller vilka flickor det är man ska satsa 
på. För att få fatt på hur flickor representeras i ansökningarna uppmärksam-
mas därför aspekter som i ansökningarna kopplas samman med flickor. 
Vilka flickor framställs som varandes i behov av särskilda satsningar? Och 
vilka gör det inte? Varför ska en satsning göras på dessa flickor? Det kon-
kreta analysarbetet gick till så att jag i ansökningarna markerade och katego-
riserade centrala begrepp och uttryck som svarade på dessa frågor och där-
med sa någonting om hur flickor iscensätts. Svaren kunde finnas var som 
helst i ansökningarna: i bakgrundsbeskrivningen till projekten, i syftet, må-
len eller i beskrivningen av de aktiviteter föreningarna planerade att genom-
föra. Utifrån analysen kan jag säga något om diskursen om flickor, såsom de 
framträder idrottssatsningen. Härvid blir det viktigt att fundera över om det 
finns några framställningar som korsar eller motsäger varandra. 

Ytterligare en aspekt av analysen är att utforska de sammanhang inom 
vilka diskurser om flickor produceras. Vad utgör kontexten för utsagornas 
formulerande? För att kunna belysa detta använder jag idén om diskursens 
möjlighetsvillkor (Foucault, 1993). Diskursens möjlighetsvillkor handlar om 
att studera ett eller flera samhällsproblem som pekas ut som så allvarliga att 
de dels kräver särskilt vetande, dels inbegriper förslag till lösningar (Berg-
ström & Boréus, 2005). Tillvägagångssättet är fruktbart för analysen av 
Handslagsansökningarna då de argument som föreningarna anger när de 
motiverar sina föreslagna projektaktiviteter kan översättas till vad som i 
detta sammanhang utgör legitima skäl till att satsa på flickor. Foucaults idé 
om diskursernas möjlighetsvillkor transformeras till två greppbara analysfrå-
gor som ställs till ansökningarna: vad är och var finns problemen som gör att 
man behöver satsa på flickors idrottande? Var finns och vad presenteras som 
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lösningar på dessa problem? Med dessa två frågor kan jag frilägga vad som 
tycks tas förgivet om flickor och deras idrottande, samt vad som kan tänkas 
bli effekterna av en sådan representation. Den här delen av analysen har 
också inspirerats av Carol Bacchi (1999; 2009) och hennes ”What’s the pro-
blem-approach”, vilken har sin hemvist i ett Foucaultianskt tankesätt. Hon 
menar att varje policyformulering implicit eller explicit innehåller en pro-
blemdiagnos. Det bör betonas att studieobjektet är hur ’problem’ och ’lös-
ningar’ är skapade, inte att avslöja eller upptäcka en sanning bakom utsa-
gorna. Det innebär alltså ett skifte från att söka efter ’verkliga’ problem och 
lösningar till att problematisera hur subjekten i policyn är konstruerade. I 
enighet med diskursanalysens tankar ställs också frågorna om vad som inte 
utgör problem eller alternativa lösningar.  

För att ytterligare analysera villkoren för formulerandet av flickor som ka-
tegori, hur flickor konstrueras, tar jag hjälp av Foucault, Dean och Rose, 
vilka ger verktyg att analysera maktformer och maktteknologier som är verk-
samma i Handslagsansökningarna. Det analytiska fokuset riktas mot de pro-
cesser som formar, styr och påverkar diskursen om flickor. Frågan är hur 
konstruerandet av flickor går till, det vill säga vilka maktteknologier och 
tekniker som arbetar i den diskursiva praktiken för att styra individens tankar 
och handlingar i viss riktning. En sådan ansats gör att hur-frågorna hamnar i 
fokus för analysen av materialet. Deans första steg i konkretisering av mak-
tens analytik är problematiserandet och identifierandet av en kontext inom 
vilka styrningsaktiviteter är verksamma. I mitt fall är det redan avklarat då 
föremålet för analysen utgörs av idrottsrörelsens Handslagssatsning för 
flickor. Därefter följer olika dimensioner av hur-frågan, vilka här genererar 
analysfrågorna: Vilka maktformer, teknologier och tekniker opererar vid 
konstruerandet av flickor och hur görs just dessa framställningar av flickor 
möjliga? Vilken rationalitet är inneboende i de olika teknologierna? Hur sker 
styrningen och vilken riktning tar den? Teknologierna innefattar konkreta 
tekniker, eller tillvägagångssätt, som är aktiva i styrningen. Styrningens rat-
ionalitet som analysverktyg handlar om att problematisera det bärande 
mönstret, logiken eller antagandet som finns införlivat i styrningsmentali-
teten. Begreppet styrningsmentalitet är således centralt i analysen, men också 
maktformerna som inryms under Foucaults (1995/1977; 1994b; 1994c; 
1998/1976) benämning dominansens teknologi liksom Rose (1995; 1999) 
teser om liberalt maktutövande.  

Jag analyserar också språkanvändningen, då det betraktas som en strategi 
aktiv i konstruktionen av flickor. Här lämnar jag en mer forskarbetonad kon-
textualisering till förmån för en närgranskning av texten. Föremålet för ana-
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lysen är själva framställningarna, Det handlar med andra ord om de sätt på 
vilka diskursen om flickor iscensätts rent retoriskt. Hur ges utsagor om 
flickor och deras idrottande kraft och mening och hur görs de trovärdiga och 
legitima? Vilka språkliga strategier är framgångsrika för textens sanningssta-
tus och får utsagorna att uppfattas rimliga? Mer konkret närstuderar jag vil-
ken språklig repertoar i form av ordval, tonläge, form och stil som används i 
ansökningarna.  

Därtill diskuterar jag tänkbara konsekvenser av maktens verkan: vilken 
typ av själv förutsätts och formas i styrningspraktiken? Vilka kompetenser, 
beteenden och handlingar tillskrivs flickor och vad efterfrågas? Begreppet 
subjektsposition används för att diskutera de förväntningar som i Handslags-
ansökningarna är sammankopplade med flickor och som ger flickor möjlig-
het att handla på vissa sätt men inte på andra (Winther Jörgensen & Philips, 
2007). 

Under arbetsprocessen skedde analysen givetvis inte så uppdelad som jag 
kanske gör gällande ovan, där de olika stegen betas av var och en för sig. Det 
skulle tyda på ett missförstånd av Foucaults begrepp och tankar. Teoretiskt 
sett hänger de samman på ett komplext sätt och när de tillämpas i en analys 
är de också sammantvinnade.  

Resultatkapitlens disposition 
I det första resultatkapitlet, Konstruktioner av flickor, illustreras de olika sätt 
som flickor och deras idrottande konstrueras på i ansökningarna. Här skild-
ras de olika positioner idrottande flickor ges i Handslagsansökningarna. I de 
efterföljande resultatkapitlen Rätt till (rättvis) idrott, Med omsorg om med-
borgaren och Föreningsidrottens självförståelse analyseras de praktiker som 
producerar diskurserna om flickor och flickors idrottande. Tanken är att un-
dersöka vad som gör utsagorna om flickor giltiga; vad föreningarna tar 
spjärn mot i talet om idrottande flickor. I dessa tre kapitel problematiseras 
den analytiska ingången om diskursens möjlighetsvillkor, alltså de problem 
som görs signifikanta i satsningarna och de lösningar som framhålls som 
giltiga för att legitimera satsningen på flickors idrottande. I kapitlet Rätt till 
(rättvis) idrott genomlyses idrottsrörelsens inkluderande ansats och dess 
ambitioner om att verksamheten ska vara likvärd och inkluderande.  Kapitlet 
därefter, Med omsorg om medborgaren, demonstrerar hur frågor om (o)hälsa 
och strävan efter en skötsam medborgare legitimerar satsningarna på flickor. 
Det fjärde resultatkapitlet, Föreningsidrottens självförståelse, exponerar hur 
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föreningsidrotten konstruerar sig själv för att satsningarna ska framstå som 
rimliga och välgrundade. I det avslutande diskussionskapitlet knyts de olika 
delarna ihop för att svara på hur flickor konstrueras i en satsning på flickors 
idrottande. Där diskuteras representationerna av flickor, hur processerna som 
producerar diskurserna opererar och vilka implikationer en satsning av det 
här slaget kan få.  
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4. Konstruktioner av flickor  

 
 
 
 
 

I anvisningarna från staten och Riksidrottsförbundet ges inga specifika rikt-
linjer för den särskilda satsningen annat än att det är flickors idrott som är i 
fokus. Ansökningstexterna är trots det fyllda med idéer om vad som karakte-
riserar idrottande flickor. Som framgått av de teoretiska utgångspunkterna 
implicerar styrningen en förhandsinställning till det som ska styras, alltså att 
det finns idéer om vad som är karaktäristiskt för styrningens objekt (Hul-
tqvist & Peterson 1995, s. 26; Rose 1995, s. 48). I detta första resultatkapitel 
kommer jag att närgranska hur ansökningarna konstruerar den utpekade 
målgruppen; flickor. Följande frågor fungerar som stöd för analysen: Vilka 
subjektspositioner blir möjliga genom Handslagsansökningar? Vilken slags 
karaktär och vilja tillskrivs flickor? Vilka beteenden, behov och intresse sägs 
flickor ha? Och vilka handlingar attribueras de? Kort sagt: Hur berättas det 
om flickor? Vilka teknologier och tekniker används för att göra iscensätt-
ningarna av flickor begripliga och rimliga?  

I texten illustrerar och problematiserar jag de olika sätt på vilka flickor 
konstrueras genom att strukturera dem i olika kategorier. Kategorierna ska 
inte förstås så renodlade eller varandra uteslutande som det möjligen fram-
står. Istället ska de ses som ett sätt att sortera iscensättningarna av flickor 
och flickors idrottande såsom de representeras i Handslagsansökningarna. 
Kapitlet är indelat i fyra avsnitt: ”de kapabla flickorna”,  ”de problematiska 
flickorna”, ”tonårsflickan” och ”flickor som (o)lika pojkar”.  

 

 



 64

De kapabla flickorna 
Nu följer den första resultatdelen. I denna redovisas hur ansökningar kon-
struerar flickor som eftertraktade och högst kapabla av idrottsrörelsen. De 
iscensätts som ledare, förebilder eller som tävlingsutövare med potential att 
bli framgångsrika idrottare.  

Flickor som potentiella ledare 

Diskursen om idrottande flickor innehåller utsagor om flickor som potenti-
ella ledare. Att positionera flickor som förtroendevalda, ledare och domare 
förekommer framförallt i ansökningar från gymnastik, orientering, volleyboll 
och konståkning, medan de lyser med sin frånvaro i brottning och bandy. Ett 
exempel är Orientering8 som pekar ut målgruppen för sitt projekt. 

(Syfte) Ta till vara potentiella unga ledare. Vi vill att äldre ungdomar och ju-
niorer också ska kunna bli ledare. Vi menar att ett sätt att behålla juniorer är 
att ge dem en annan dimension i deras idrottande. (Orientering8) 

 
Ledarskap framhålls här, liksom i citatet nedan (Gymnastik86) som ett alter-
nativ, eller substitut, till utövandet av idrott, och utgör en annan dimension 
av att delta i idrottsrörelsen än att själv idrotta. I Orientering8 omtalas mål-
gruppen i könsneutrala termer, men i nedanstående citat är det flickor som 
förknippas med ledarskap: 

Det är i huvudsak tjejer som vill bli ledare i unga år och en satsning på ton-
årstjejer som vill ge sig in i tränarrollen känns bra. När de själva droppar av 
från gymnastiken är detta ett bra sätt att ändå hålla dem kvar i föreningslivet. 
Tränarrollen ger dessa tjejer en sund och lärorik fritidsaktivitet. (Gymnas-
tik86) 

Relationen mellan flickor och ledarskap konstrueras genom olika tekniker. 
För det första används pojkar som en outtalad jämförelsepunkt mot vilken 
flickor framställs som mer självklara i ledarrollen än pojkar. Den andra tek-
niken konstruerar formuleringar som att ”det är”  just flickor som ”vill  bli 
ledare”. En ’naturlig’ relation mellan flickor och ledarskap skapas därmed. 
Ett annat angreppssätt är att ladda ledarskap med positiva karaktäristika. 
Genom ord som ”sund och lärorik fritidsaktivitet” kodas ledarskapet som 
något nyttigt och bra för flickor.  

I och med att vi tappar duktiga och ambitiösa ungdomar till andra sporter el-
ler klubbar förlorar vi inte enbart medlemmar men även framtida trä-
nare/domare. (Konståkning8) 
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Det är mot bakgrund av hotet om att flickorna ska lämna idrottsrörelsen som 
flickor ”blir till” som ledare. Ledaruppdrag görs till ett verktyg för att flick-
orna ska stanna kvar. Det framställs också som en dubbel förlust om flick-
orna lämnar idrotten:   

(Strategi) Utbilda flickor som själva slutat med gymnastik i vår förening till 
hjälptränare. Detta är enda möjligheten att utöka medlemsantalet. Vi kan sä-
kert få fler unga gymnaster till vår förening om ledarantalet utökas. (Gymnas-
tik98) 

 
Här tillskrivs flickor stor betydelse; tar de ledaruppdrag kan föreningen ex-
pandera sin verksamhet. De utgör en möjlig resurs och en investering för 
föreningen. Flickor konstrueras alltså som ledare genom att deras betydelse 
för idrottsrörelsen lyfts fram. Som ledare möjliggör flickorna verksamhet för 
andra, genom dem får fler barn chans att idrotta. För Gymnastik98  är de till 
och med ”enda möjligheten att utöka medlemsantalet”. I textutdraget nedan 
framhålls ytterligare skäl till att flickor ska rekryteras till ledaruppdrag. 

Vi vill ge vår unga domare möjligheten att fortsätta sin utbildning och bli 
kvalificerade konståkningsdomare. Det är en fördel om man efter intresse och 
personlighet kan få utvecklas till olika funktioner inom sin sport. Som före-
ning vill vi gärna också vara med och råda bot på domarbristen i Sverige. 
(Konståkning9) 

 
Ungdomars ledarskap tas på största allvar; i Konståkning9 är unga ledare 
föreningarnas bidrag till att avhjälpa ”domarbristen i Sverige”. Ordet ”kvali-
ficerad” blir ett begrepp som positionerar flickor som kompetenta och ka-
pabla.  
 

Inom föreningen finns ett flertal tjejer med gedigna volleybollkunskaper från 
spel i elitserien. Föreningen skulle vilja att i projektform testa att genomföra 
en ledarutbildning för dessa med målsättning att de ska bli framtidens ledare 
inom volleybollen. De personer vi vill utbilda finns idag i vår elitverksamhet 
eller har varit knuten till den tidigare. (Volleyboll2) 

 
I det här utdraget konstrueras flickor, eller de unga kvinnorna, som bärare av 
idrottslig kompetens. De sägs ha ”gedigna” kunskaper om volleyboll och 
man påpekar att de påtänkta ledarna hämtas från ”elitverksamhet”. Genom 
att tala om dem som ”framtidens ledare” görs de unga kvinnorna till några 
som idrotten är i behov av och som därför utgör en investering för idrotten 
på längre sikt.  

Vägen till ledarskap går enligt föreningarna genom utbildning, gärna en 
utbildning som särskilt riktar sig till unga ledare.  
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Alla nya ledare ska få möjlighet till utbildning för att motivera till fortsatt en-
gagemang. (Gymnastik65) 

Genom att utbilda våra tonårstjejer stärker vi dem i deras ledarroll. De kan då 
på ett bättre sätt verka som förebilder i våra barn- och yngre tävlingsgrupper. 
Det ökar även kvalitén på vårt sommarläger där många av tjejerna fungerar 
som ledare. (Gymnastik84) 

 
Idrottsrörelsens idé om det goda och viktiga ideella ledarskapet blir en tek-
nologi genom vilken flickor iscensätts som ledare. I den tankefiguren formu-
leras den enskilda flickan och föreningsidrotten som ömsesidiga vinnare. Att 
få gå en ledarskapsutbildning framhålls som en förmån, och som någonting 
bra för flickor och deras utveckling. I resonemangen antas att flickorna 
egentligen vill vara kvar i föreningsidrotten, men inte som utövare. Att få ett 
ledaruppdrag formuleras som en chans att få vara kvar i idrottsrörelsen. Le-
darskap presenteras också som en möjlighet för flickorna och något idrotten 
behöver. Ledarskapet ges positiv laddning, att det är till gagn för flickorna; 
de får ta ansvar och vara delaktiga. Särskilt tonåringar positioneras som en 
resurs med potential att bidra till föreningen på ett gynnsamt sätt. Som både 
unga och flickor görs de till förebilder som förväntas överföra såväl goda 
beteenden som kunskaper till de yngre medlemmarna. I några fall knyts för-
hoppningar till att de ska tillföra något nytt.  

Styrningen sker också genom att konstruera flickorna som naturliga och 
självklara ledare för idrottsrörelsens verksamheter. Vidare är hävdandet att 
flickor vill bli ledare, att de vill vara delaktiga, också en del av hur styrning-
en opererar. Några begrepp som brukas i framställningen och som bidrar till 
att flickor konstrueras som kapabla är  ’kompetens’, ’ansvar’, ’kvalificerad’, 
’utveckling’ och ’potential’.  

Flickor som självklara tävlingsutövare 

Tävling utgör en framträdande teknologi genom vilken flickor konstrueras. 
Två versioner av flickor framträder: flickor som självklara tävlingsidrottare 
och flickor som icke-självklara tävlingsidrottare.  
 Den självklart tävlingsorienterade flickan presenteras i alla idrotter men 
framförallt i orientering, ridsport, bandy och brottning. Den givna utgångs-
punkten i dessa utsagor är att de ska tävla, och tävling formuleras i tradition-
ella termer.  

Genom denna satsning vill vi ta vara på våra lovande talanger och ge dessa 
möjligheter att utvecklas som ryttare, lyckas i sitt idrottsutövande och hålla 
dem kvar inom ridsporten. (Ridsport13) 
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Målet är att flickgruppen skall fortsätta i klubben och delta i kommande sä-
songs orienteringskurs och orienteringstävlingar. (Orientering9) 

(Önskvärt mål) Att ge de ryttare som tävlar i lag för föreningen möjlighet att 
träna tillsammans för att stärka lagmoral och vi-anda. Att ge varje lag möjlig-
het till de träningar som man behöver. Att satsa på de tonårstjejer vi har, och 
ge dem en chans att utveckla sin idrott tillsammans. (Ridsport66) 

Vårt projekt går ut på att få fler av flickorna att tävla i fälttävlan och inte en-
bart rida för skojs skull på terrängbanan. (Ridsport75) (Fetmarkering i origi-
naltexten) 

Vår målsättning är att förbättra våra medlemmars möjlighet att få utvecklas 
till gymnaster och att vi efter sommaren 2005 skall kunna medverka i täv-
lingssammanhang. (Gymnastik12)  

 
Att tävlandet inte är en lek iscensätts genom signalord som ’seriös’, ’satsa’, 
’prestera’, ’resultat’, ’krav’, ’måsten’, ’lyckas’, ’tidig specialisering’, ’kon-
kurrens’, ’träningsmängd’ och ’utveckling’. I Ridsport75 ställs tävlandet i 
motsats till att ”enbart rida för skojs skull”. Tävlingsverksamheten skall tas 
på allvar av flickorna. Flickorna konstrueras som ”lovande talanger”, med 
potential att bli framgångsrika. Rättigheten att utvecklas i sitt idrottsutö-
vande kräver förbättrade villkor för tävlandet, något som flickor ska ha 
självklar tillgång i den här framställningen.  
 Gränsdragningar för tävling ’på riktigt’ och annan verksamhet är på det 
hela taget konsekventa. Det råder konsensus om vad som inbegrips i tävling 
som idé och ofta konstrueras ’tävling’ i relation till vad det inte är.  

Vi vill utöka gymnastiken och arrangera breddtävlingar inom AG även för de 
som är över 9-10 år. En flicka som är 9,10,11 eller äldre ska kunna börja med 
gymnastik och kunna tävla i AG. [---] De kommer aldrig att bli OS-
medaljörer men är ändå väldigt viktiga. Vi vill starta grund”nybörjar”grupper 
för dessa. [---] Dessa vill ofta tävla och då vill vi hitta former så att de kan 
tävla på sina villkor. (Gymnastik33)  

 
Gymnastik33 ställer breddidrott mot elitidrott, där OS-framgångar får utgöra 
sinnebilden för elitidrott. Det är mot OS-framgångar flickornas möjligheter 
och ambitioner mäts. Att tävla med elitinriktning utgör normen, mot vilken 
flickor framhålls vara viktiga ’trots’ (eller ”ändå”, som Gymnastik33 ut-
trycker det) att de inte kommer att nå större idrottsliga framgångar. Att tävla, 
på något sätt, framställs i dessa textutdrag som en rättighet för flickorna.  
 Relationen mellan flickor och tävlingsverksamhet illustreras i de utdrag 
som presenterats så här långt som en oproblematisk historia. Flickor fram-
ställs som några som vill utvecklas som idrottare, tävla och nå framgångar. 
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Föreningarnas uppgift blir att uppmuntra och tillgodose dessa förmodade 
önskningar. Flickors vilja att vara tävlingsutövare konstrueras också i relat-
ion till hotet att de, om de inte får tävla och utvecklas, riskerar att lämna 
idrottsrörelsen. Det framstår således som att flickors tävlingsintresse måste 
tillgodoses för att de ska fortsätta idrotta.  

De iscensättningar om flickor som i detta kapitel sorteras in under katego-
rin ’de kapabla flickorna’ regleras främst genom en idealitetsteknologi och 
en tävlingsteknologi. Positioneringen av flickor som ledare görs genom att 
framhålla idrottsrörelsens behov av ledare och göra flickorna viktiga och 
kompetenta. Idealitet som rationalitet konstruerar eftersträvansvärda kvali-
teter och karaktäristika; flickor framställs som ambitiösa, starka, dugliga, 
kompetenta, ansvarstagande, handlingskraftiga med gott självförtroende och 
med en vilja att vara delaktiga i idrottsrörelsen.  

 Konstruktioner av flickor som tävlingsutövare regleras genom en täv-
lingsteknologi; tävling är den centrala logiken. I denna är elitinriktad täv-
lingsverksamhet en normaliserande maktteknik. Det är en viss typ av tävling, 
den seriösa och elitinriktade, som utgör normen för vad tävling är. Trots det 
används inte begreppet ’elitidrottare’ alls i texterna när flickor framställs. 
Bärande i tävlingsteknologin är seriositet, att vara målinriktad och satsande – 
attribut som flickor sägs besitta. 

 Det är aktiva flickor som produceras i båda dessa framställningar; de görs 
till subjekt med förmågor och kapaciteter. Styrningen går genom att hävda 
att flickor vill  bli ledare och att de vill tävla, liksom att de är förmögna till 
det. En självklar relation mellan flickor och ledarskap respektive flickor och 
tävling konstitueras. Handslaget blir ett program som ska ta tillvara de posi-
tiva egenskaperna och förhoppningen är att flickorna ska ta ansvar för de 
möjligheter som de blir erbjudna. Styrningen sker också genom att peka ut 
framtiden och göra flickor till en viktig del av denna. Flickorna utses till 
framtidshopp.  

De problematiska flickorna 
Nu följer ett avsnitt där redovisningen handlar om hur flickor i mångt och 
mycket inte alls konstrueras som kapabla. Istället utmålas de som problema-
tiska. I det följande återkommer flickors relation till tävling, men nu handlar 
det främst om utsagor om flickors dåliga självförtroende, om att flickor slu-
tar med idrott samt om synen på flickor som (o)hälsoobjekt.  
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Flickor som icke självklara tävlingsutövare  

Som illustrerats i det förra avsnittet konstrueras alltså flickor som tävlingsid-
rottare, med ambitioner och med tävlingsframgångar som mål. Iscensätt-
ningen av flickor sker emellertid också med helt andra förtecken men mot 
bakgrund av tävlingsidrott med samma styrande och framträdande rat-
ionalitet. 

Under projektnamnet ”Våga tävla tjejer” resonerar en ridsportsförening 
kring temat tävling och tonårsflickor. 

För dagen vågar inte tjejerna lämna sin invanda miljö för att kunna tävla mot 
och träffa andra ryttare. Vi är övertygade om att kunna vända denna inställ-
ning med hjälp av hårt och varierande arbete. Detta innebär att deltagarna ska 
stärkas i sin självbild, hämta information kring så väl förberedelser inför som 
genomförande av tävlingsridning, besöka och studera olika tävlingsplatser     
[---]. (Ridsport48)  

 
Här är utgångspunkten att flickor ska tävla men att de inte tycks vara riktigt 
rustade för det; de har inte modet att tävla, de ”vågar inte”. Förklaringen 
tillskrivs flickors bristande erfarenhet eller deras dåliga självförtroende. Vil-
jan att tävla är således inte av naturen given, utan något som med rätt meto-
der kan förändras till en mer positiv hållning, vilket föreningen är ”överty-
gade om” att de kan göra. Vägen dit går genom att (för)stärka flickornas 
självbild, ge dem stöd och motivation, samt genom att öka kunskapen om 
vad tävlandet innebär.  

 (Syfte) Att få igång unga tjejer med motionsform som inte är tävlingsinrik-
tad. (Gymnastik14) 

När tjejerna kommer upp i 14-20 års ålder är det för många inte lika intres-
sant att tävla längre. (Konståkning14)  

 
I Gymnastik14 utgör den tävlingsinriktade motionsformen normen. Före-
ningen behöver skapa ett särskilt projekt för att erbjuda en annan typ av trä-
ning än den tävlingsinriktade. I båda citaten konstrueras flickor som en kate-
gori som inte vill ägna sig åt tävlingsidrott. Konståkning14 tillskriver flickor 
i tonåren ett bristande tävlingsintresse. Tonåren framställs som en fas där 
flickors förhållningssätt till tävlingsidrotten förändras. Två scenarier fabrice-
ras: antingen är det verksamheten som förändras genom att kraven och för-
väntningarna höjs och träningsmängden ökar, eller så är det flickornas prefe-
renser som antas bli annorlunda. 
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Vi vill skapa en meningsfull aktivitet för ungdomar och erbjuda en ’lagom’ 
mängd träning med andra mål än elitidrott. (Konståkning6) 

 
Hur fenomenet elitidrott kodas utgör en rationalitet för hur idrott iscensätts i 
satsningen på flickor. Elitidrottspraktiken framstår som normen för idrottsut-
övning, precis som i de ansökningar som vill satsa på mer tävling för flickor 
som beskrevs i det förra avsnittet. I Konståkning6 får dock elitidrott stå som 
exempel för vad ungdomar (flickor) inte förväntas vilja ha. ’Elitidrott’ kon-
strueras i motsats till alternativet breddidrott och det senare ges egenskaper 
som: ”meningsfull aktivitet” på ”’lagom’” nivå och med ”andra mål”. Indi-
rekt beskrivs alltså elitidrott som ’icke meningsfull’, på ’för hög nivå’ och 
’med särskilda mål’, vilket alltså inte skulle vara något som anses passa för 
projektets målgrupp.    

Vi vill kunna erbjuda ungdomar en bra fortsättning på sin konståkning, även 
för de som ej vill satsa på eller har full talang för singelåkning. (Konståk-
ning4) 

 
Här är det begrepp som ’satsa’, ’träningsmängd’ och ’talang’ som används 
när flickors ointresse för föreningsidrotten illustreras. Orden används för att 
markera aspekter flickorna inte (längre) framställs som attraherade av.  

I nedanstående ansökningar tillstår föreningarna att deras verksamhet 
kanske inte riktigt möter de anspråk tonårsflickor förväntas ha.  

Sektionen har idag svårt att erbjuda en naturlig utveckling för ungdomarna 
när de blir äldre, normalt i nedre tonåren, att fortsätta med gymnastik på lokal 
nivå och i den omfattning som rimmar med en av föreningens målformule-
ringar “Bredd snarare än elit”. Eftersom anledningen till detta främst är att 
sektionen saknar de redskap som krävs för denna utveckling avser vår ansö-
kan medel för inköp av erforderlig utrustning. (Gymnastik55) 

Sektionen försöker ta tillvara på de gymnaster som ”tvingas” att sluta med 
gymnastiken och som inte vill fortsätta på den nivå som verksamheten i en 
större förening ofta innebär för de lite äldre gymnasterna. (Gymnastik55) 

 
”Tvingas” och ”svårt att erbjuda en naturlig utveckling” signalerar att idrot-
tens struktur inte tillgodoser de anspråk som flickor sägs utveckla. Genom 
användningen av begreppet ”naturlig utveckling” framstår den omställning 
som sägs ske som förutbestämd; flickornas preferenser ändras i tonåren och 
föreningens brist på följsamhet riskerar att bidra till att flickor lämnar idrot-
ten. Vad det är en ”naturlig utveckling” mot för någonting, anges dock inte.  
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Flickor som tävlingsutövare – med sociala behov  

Ytterligare ett sätt att konstruera flickor som icke självklara tävlingsidrottare 
är att tala om tävlandet som otillräcklig för flickor. Att tävla är inte nog utan 
det behöver kompletteras med fler saker för att flickor ska bli tillfredsställda 
och ett vanligt grepp är att framhäva idrottens sociala dimension. 

Vi är övertygade om att den sociala aspekten är viktig för att få flickor att 
fortsätta med att träna och tävla. Ett delmål i satsningen är att ha med minst 
ett lag från distriktet eller klubben i D18 på Ungdomens 10-mila. (Oriente-
ring6) 

Att kombinera utbildning, träning, tävling och sociala aktiviteter ser vi som 
en förutsättning för att projektet ska lyckas. Strävan är att nå de tjejer som 
idag inte har någon tillhörighet i idrotten och då är det av vikt att ha något 
annat än träning och tävling för att locka med för att få tjejerna att känna sig 
hemma. (Volleyboll1) 

 (Hur gå vidare?) Fortsätta göra speciella grejer för tonårsflickorna, t.ex. åka 
till (anläggnings namn), ha trivselkvällar med t.ex. matlagning mm., utöka 
redskapsbehovet (Gymnastik78) 

 
Det ’sociala’ formuleras som viktigt för att flickor ska fortsätta idrotta. Ori-
entering6 är ”övertygade” om betydelsen av ”sociala aspekter” för flickors 
idrottande. I Orientering6 och Volleyboll1 iscensätts det ’sociala’ i relation 
till träning och tävling, där de fylls med olika logiker för att differentiera 
dem från varandra. De två företeelserna (’tävling’ respektive ’det sociala’) 
kan dock fungera parallellt. ’Sociala aktiviteter’ skall komplettera idrottsutö-
vandet. Trivselaktiviteter benämns som ”speciella grejor”, vilket skapar di-
kotomin tävling/träning – socialt/trivsel. I Gymnastik78 specificeras mål-
gruppen för trivselprojektet till att handla om tonårsflickor, en kategori som 
produceras i många avseenden och om vilka det finns ett antal olika idéer 
(och dessa utvecklas längre fram i texten).   

 Sammantaget kan konstateras att utifrån tävlingsidrott som rationalitet, 
konstrueras flickor i den här kontexten som icke självklara eller fullt natur-
liga tävlingsutövare. I synnerhet produceras tonårsflickor som en specifik 
kategori med en mer komplicerad relation till tävling än yngre flickor. Ton-
årsflickor görs till en grupp som är i behov av andra, eller fler, dimensioner 
av idrott än att tävla. Den ’vanliga’ tränings- och tävlingsverksamheten sägs 
alltså inte vara  tillräcklig. Flickor utmålas som att de är i behov av sociala 
aktiviteter för att de ska få personlig utveckling, och därför behövs särskilda 
insatser för flickor. Tävlingsaktiviteter ställs i det sammanhanget mot soci-
ala- och trivselaktiviteter, och det framställs som om inte något diametralt 
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motsatt, så i alla fall som något annorlunda. Det bör betonas att det inte är 
flickorna i sig som framstår som problematiska eller negativa i den här kon-
texten. Snarare är det den givna och traditionella tävlingsrationaliteten som 
framstår som ensidig och inte tillräckligt utmanade för flickor. Det är spän-
ningsfältet mellan tävling/elit å ena sidan, och bredd/det sociala å andra si-
dan som framstår som knölig. Det är den spänningen och dikotomin som 
flickor sägs utmana.  

Flickor som potentiella drop-outs  

Flickor produceras också som problematiska för att de ses som potentiella 
drop-outs. Framförallt de flickdominerade idrotterna och orientering kon-
struerar flickor som en kategori som utmålas som särskilt benägen att lämna 
idrotten.   

(Syfte) Engagera (främst) flickor som kommer upp i tonåren och som över-
väger att sluta med gymnastik. (Gymnastik83) 

 
Att projektet i Gymnastik83 poängterar att de ”främst” inom parentes avser 
vända sig till flickor signalerar att pojkar är tänkbara som målgrupp, men att 
det är mindre troligt. ’Tonåren’ konstrueras här, liksom i många andra an-
sökningar, som en kritisk period då flickorna ”överväger” att sluta. Därför 
måste resurser sättas in för att få dem engagerade igen.  

Att flickor slutar med idrott framställs som något självklart. 

Det är allmänt känt att många konståkare avslutar sin karriär i de tidiga tonå-
ren. (Konståkning22) 

 
Bruket av orden ”Det är allmänt känt” gör utsagan vederhäftig och norme-
rande. Det är en normaliserande maktteknik som opererar; den upphöjer 
föreställningen till något förgivet taget och till en ’sanning’. Genom att be-
greppet ’många’ används, förstärks också det som framhålls och problemet, 
att många avslutar sin karriär tidigt, framstår därmed som mer angeläget att 
komma tillrätta med.  

Projektet ska rikta sig till barn och ungdomar i och utanför föreningen som är 
intresserade av ridsport, tonvikten kommer i första hand att läggas på flickor i 
tonåren. Tonårsflickor ska i projektet stimuleras till fortsatt utövande av sin 
sport. (Ridsport64) 

 
Att ’tonårsflickor’ åberopas återkommer i Ridsport64. Här framhålls stimu-
lans och engagemang som nödvändigt för att tonårsflickor ska fortsätta idrot-
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tandet. Stimuli kan tillföras utifrån och förhindra avhopp. När tonårsflickor-
nas avhopp från idrottsrörelsen diskuteras i ansökningarna förändras emel-
lertid tonen ibland. Flickor anses inte bara ha rätt till att delta i idrottsrörel-
sen utan de har också en slags skyldighet att vara med. 

Vi vill göra en satsning för att få behålla våra aktiva flickor när de blir tonå-
ringar. Under flera år har flickorna ”försvunnit” i 14-årsåldern. När det gäller 
pojkar ser det helt annorlunda ut. Vi har en stor grupp aktiva pojkar. Några 
tävlar på elitnivå, för andra är träningskvällarna det viktigaste. I och med att 
de är så många tenderar de att dominera ungdomsverksamheten. Vi vill lyfta 
fram flickorna på deras villkor. (Orientering6) 

 
Att idrottsutövare slutar idrotta görs till en fråga som både är relaterad till 
ålder och kön; det är flickor som slutar och de gör det i tonåren. Orientering6 
formulerar konsekvenser av den minoritetssituation som uppstår när några 
flickor har lämnat idrotten; de återstående flickorna sägs då inte få utöva 
idrotten på ’sina villkor’. Idrottsdeltagandet  framställs ske på vissa villkor 
och flickor iscensätts som i behov av andra villkor än de ’vanliga’.  
 

Vi har idag en konstig åldersfördelning i klubben. Bland de yngsta upp till 12 
år dominerar tjejerna – och har så alltid gjort. Sedan försvinner både de och 
killarna successivt för att när vi kommer upp till 18-årsgruppen bara ha killar 
kvar. Så har det sett ut i många år. Endast de mest intresserade tjejerna blir 
kvar inom sporten. (Orientering10) 

 
Att fortsätta med idrott framstår som det önskvärda. I ansökningarna råder 
konsensus om att man ska delta i idrottsrörelsen, på något sätt. Inte i någon 
ansökan konstrueras en omvänd bild; att det vore rätt och riktigt att lämna 
idrotten. Samtidigt är den bild som tonar fram en annan. Att flickor sägs 
lämna idrotten beskrivs vanligtvis som en naturlig, väntad och faktisk ut-
veckling för flickor i tonåren. Fenomenet framställs som en ofrånkomlig 
utveckling och en verklighet som idrottsföreningar måste leva med. Ordva-
len kring avhoppsfrågan tyder dock på att det är en olycklig utveckling att 
flickor lämnar idrotten: föreningarna ’tappar’ flickor, de ’försvinner’, vilket 
är en ’förlust’, ett ’problem’ som  kan leda till ’konstig’ ålders- och könsför-
delning. Orientering10 strävar efter en kontinuitet i ungdomsgruppen och de 
som hotar denna strävan sägs vara flickorna, eftersom bara ”de mest intres-
serade flickorna” blir kvar. Om det endast är de mest engagerade pojkarna 
som fortsätter framgår inte.  

Vi vill behålla åkare i klubben längre upp i åldrarna och i större utsträckning 
aktivera åkare vars talang och träningsvilja inte räcker ända fram. Vi vill 
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skapa en meningsfull aktivitet för ungdomar och erbjuda en ”lagom” mängd 
träning med andra mål än elitidrott. (Konståkning6) 

Idag så börjar flickor åka skridskor i ung ålder, klubben har idag inga resurser 
till någon kursverksamhet som är riktad till nybörjaråkare i tonåren. Vi vill 
fånga upp tonåringar som vill börja åka skridskor och vill ha en meningsfull 
träning på en lagom nivå. Klubbens syfte med projektet är att förutom bredda 
verksamheten också värna om flickor som inte har haft möjlighet att börja 
med idrotten i yngre åldrar att få chansen. Detta erbjuder möjligheter i idrot-
tens anda där gemenskap och trygghet är ett motto. (Konståkning30) 

 
Det utmålade problemet, att tonårsflickor lämnar idrotten, relateras alltså till 
idrottens mest centrala dimensioner – tävling och prestation. Att tävlande 
och satsning på idrotten blir något som flickor måste förhålla sig till då de 
blir tonåringar, och som inte är helt självklart, tycks vara givet. Tävlandet för 
barn tycks mindre problematiskt, där är tävlandet verksamhetens grundbult. 
Den centrala frågan blir vilken hållning tonårsflickor ska ha till tävling. An-
språksnivån sägs variera; vissa vill idrotta på lagom nivå, andra vill satsa. 
Föreningens utmaning blir att möta de olika förmodade önskemålen, och att 
ge alternativ som gör att flickor hittar sin plats, eller som nedan, ges möjlig-
het att omorientera sig.  

Att därutöver stärka samhörighet, gruppkänsla och föreningskänsla är nyck-
eln till framgång när det gäller att hålla kvar tjejerna i verksamheten. Det po-
sitiva grupptrycket som skapas ska borga för att tjejerna har en lång aktiv tid i 
föreningen. Antingen som spelare eller som ledare och funktionär. (Volley-
boll1) 

 
Att flickor skall stanna kvar inom idrotten ges nedan flera betydelser:  

Vi tappar ungdomar i de äldre åldersklasserna. Det här problemet är speciellt 
påtagligt bland tjejerna när man kommer upp i junioråldern. Det är dubbel 
förlust att de här tjejerna lägger av: vi förlorar kvinnliga aktiva, men också 
förebilder för de yngre tjejerna och potentiella kvinnliga ledare med mycket 
kunskaper om orientering. (Orientering8) 

 
I Orientering8 konstrueras bekymret som trefaldigt: att flickor hamnar utan-
för idrottens hägn, avsaknad av kvinnliga förebilder och förlust av framtida 
kunniga ledare. Samtliga delar framställs som ett problem knutet till just 
flickor och kvinnor; ’kvinnliga’ aktiva, förebilder och ledare behövs (mer än 
andra). 

 En betingelse som sägs forma flickors deltagande, alternativt brist på del-
tagande, i idrottsrörelsen är ’intresse’ för idrotten. ’Intresse’ tillskrivs i 
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många fall en fullt tillräcklig förklaring till varför flickor lämnar eller stannar 
kvar i idrotten.   

Våra tankar kring framtiden är då att få våra äldre ungdomar, dvs. 
tonåringarna att vilja stanna kvar i föreningslivet när mycket annat blir 
intressant. (Gymnastik46) 

 
Intresse för att idrotta framställs sålunda som en central faktor för flickors 
(icke)deltagande i idrottsrörelsen. Framförallt ’tonårsflickan’ behäftas med 
ett vacklande idrottsintresse. Hon sägs istället uppmärksamma och behöva 
andra saker; ”mycket annat blir intressant”. Vi ser samma retorik i Konståk-
ning17: 

Det är vanligt att flickor slutar med konståkning i tonåren. Idrottsintresset 
svalnar och andra intressen tar ofta överhand. Syftet med Handslaget är i 
första hand att få fler flickor att stanna kvar inom konståkningen. Teamåk-
ningen kan här ha fördelar som lagidrott. (Konståkning17) 

 
Det svalnande idrottsintresset förväntas kunna bemötas med en aktivitet i 
lagform. Antagandet är att en alltför individualiserad idrott kan få tonårs-
flickor att sluta med konståkning. Flickor iscensätts här som att de föredrar 
gemenskap framför den individuella konståkningen. Också i Ridsport54 
framställs flickor som ointresserade av idrott eftersom det sägs finnas 
”mycket annat som lockar”.  

Många av våra ungdomar är mycket engagerade i yngre tonåren, men vi kan 
konstatera att vi ofta tappar dem i åldern 15-20 år då mycket annat lockar och 
tar fokus från idrotten. Med dagens utbud av aktiviteter i (storstadsområdets 
namn), nöjen och inte minst risker med droger vill vi kunna erbjuda ett at-
traktivt alternativ. (Ridsport54) 

 
Här är det annat än idrott som utmålas som attraktiva lockelser, men dessa 
kodas som riskfyllda. Nöjen, och dess tänkbara relation till droger, blir något 
problematiskt i ansökningarna; det tar fokus från idrotten, vilken framställs 
vara det rätta alternativet. 

Ofta slutar tonåringarna med sin ridning i 14-årsåldern då andra också kost-
bara intressen konkurrerar starkt med intresset för hästar och ridning.  Vår 
tanke är att om dessa ungdomar erbjuds mer kvalificerad utbildning och 
större delaktighet att de stannar kvar i vår verksamhet även under dessa ”kri-
tiska” år. (Ridsport79) 
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Andra sysselsättningar framställs som konkurrerande verksamheter, vilka 
behöver bemötas och matchas. Ovan presenteras en kvalificerad utbildning 
som en lösning, liksom att ungdomarna ges större delaktighet.  

Syftet med projektet ”Få våra flickgymnaster i ålder 13-20 år att fortsätta 
med gymnastik trots att andra intressen tar över” är att flickorna i åldern 13-
20 år inte skall sluta träna och tävla. Anledningen till att många flickor slutar 
är ”bristande intresse”. Detta tror vi beror på att intresset för pojkar ökar och 
då slutar flickorna med sin egen aktivitet för att ”stå och titta på” när 
pojkarna tränar. (Gymnastik67) 

 
Gymnastik67 utmålar även de ett avhoppshot bland tonårsflickor. I citatet 
blir ”andra intressen” explicit: det är intresset för pojkar som står i vägen för 
flickors fortsatta idrottande. ’Flickor’ och ’flickighet’ iscensätts genom att 
ställa det emot vad ’pojkar’ gör. Flickor tilldelas en passiv position, de ’står 
och tittar på’, medan pojkarna görs till aktiva idrottsutövare, de ”tränar”. 
Den naturliggjorda heterosexualitet som Judith Butler (2007) talar om funge-
rar som reglerare av kön och genus i det här fallet. ’Flickor’ och ’pojkar’ 
görs till två motsatta kategorier med ett givet begär till varandra.  

I en första läsning framstår flickors avhopp från idrotten som frivilliga; de 
konstrueras som aktiva beslut. Samtidigt är texterna fulla av berättelser om 
förmodade premisser för tonårsflickornas utövande. I den bemärkelsen fram-
står det snarare som att flickor är nödsakade att lämna idrotten på grund av 
flickornas påstådda behov och intressen å ena sidan, och idrottens påstådda 
grundvalar å andra sidan rimmar dåligt. Flickorna vill kanske fortsätta, men 
formerna sägs inte riktigt passa. Generellt sett signalerar ansökningarna ett 
självsäkert antagande om att alla, inklusive flickor, innerst inne vill vara med 
i föreningsidrotten, och att idrottsrörelsen har, eller borde ha, vad som krävs 
för att tonårsflickor ska stanna kvar. 

Flickor och (bristen på) självförtroende  

Flickor konstrueras också som problematiska genom att de sägs ha ’dåligt 
självförtroende’.  

(Syfte) Sysselsätta flickor och stärka deras självförtroende. (Gymnastik21) 
 
Ett av syftena med det projektet Gymnastik21 planerar att genomföra är att 
stärka flickors självförtroende. Det uttrycks kort och koncist, utan närmare 
förklaring till varför flickor har dåligt självförtroende eller hur man tänker 
sig komma till rätta med det.  
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Syftet med satsningen är att öka flickors idrottande. Målet med vårt projekt är 
att stärka flickors självförtroende och visa att flickor kan och duger lika bra 
som pojkar. (Orientering15) 

 
I Orientering15 kopplas idrottsutövande samman med gott självförtroende.  
Flickors självförtroende ställs i relation till pojkars, där självförtroende ko-
das som ’pojkigt’. Den postulerade dåliga relationen mellan flickor och 
självförtroende innebär att flickor inte tror sig vara lika dugliga som pojkar.  

De olika aktiviteterna sammantaget tror vi kommer att stärka ungdomarnas 
självkänsla och tro på sig själva och därigenom blir de stärkta i sin egen iden-
titet. (Ridsport64) 

 
I Ridsport64 anförs en stärkt självkänsla och identitet som något väsentligt. 
Liksom i liknande ansökningar finns en vedertagen föreställning om att 
självförtroende och självkänsla är något som flickor inte har i tillräckligt hög 
grad. Det är dock något som ungdomar (flickor) kan skaffa sig, med hjälp av 
olika aktiviteter. I Ridsport28, nedan, framställs ledare som nyckelpersoner 
för att utövarna ska utveckla självförtroendet.  

Vi vill arbeta med att utbilda ledare och att vi som ledare kan se varje individ 
och hjälpa dessa att stärka sin självkänsla och sitt självförtroende att få dem 
att våga vara sig själva och stå för det de är. (Ridning28) 

 
Att ”se varje individ” presenteras här som vägen till att ’våga vara sig själv’ 
och ’stå för vad man är’, något som inte framstår som så lätt. Påståendet 
baseras på en essentialistisk tanke: att det finns en inre kärna, ett ’själv’, 
något man ’är’, ’innerst inne’, och som man kan få tillgång till om man ges 
rätt förutsättningar. Föreningen ger sig själv uppdraget att säkerställa att 
ledarna på bästa sätt hjälper utövarna att höja självförtroendet och få tillgång 
till sina ’egentliga’ jag.   
 Ett bristande självförtroende är uppenbarligen en tankefigur som blir en 
del av representationer av flickor. Låg självkänsla och lågt självförtroende 
konstruerar således en ’normal’ flicka, i synnerhet en ’normal tonårsflicka’. 
Det blir aldrig utrett huruvida flickor har dåligt självförtroende, i grunden, 
eller om de får det när de kommer i tonåren. Oavsett, så är det ett problem 
och något som kan förändras, det är inget som är beständigt eller givet. Ge-
nom rätt aktiviteter säger man sig kunna komma till rätta med bekymret. Hur 
det ska gå till utvecklas sällan men förslag om utbildningsinsatser förekom-
mer.  
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Som säkerligen har framgått hittills i texten så formuleras ’tonårsflickor’ 
som en särskild kategori. Vi ska titta närmare på hur utsagorna om ’tonårs-
flickor’ konstrueras. 

’Tonårsflickan’  
När flickor iscensätts i det empiriska materialet sker det till stor del genom 
att tala om dem som ’tonårsflickor’. ’Tonårsflickor’ produceras genom ett 
antal antaganden om  hur de ’är’, vad de kan och vill, samt vilka behov, pro-
blem och önskningar de har. Tonårspositionen formas i huvudsak i de flick-
dominerade och könsjämna idrotterna, men i viss mån också i de mansdomi-
nerade idrotterna. 

Tonåren görs till en speciell företeelse och en period som framstår som 
särskilt problematisk för flickor, både idrottsligt och på andra sätt. En reper-
toar av begrepp berättar om ’tonåren’ i ansökningarna. Med ord som ’för-
ändring’, ’meningsfullhet’, ’risk’, ’svårigheter’, ’utveckling’ och ’fritid’, 
konstrueras tonåren och ges olika betydelser. Inte minst laddas perioden med 
utmaningar för flickor.   

(Syfte/mål) Behålla tjejerna som kommit upp i tonåren. Se till att de får en 
meningsfull sysselsättning på fritiden och därmed undviker tonårens fällor. 
(Gymnastik69) 

 
Begreppet ”fällor” fungerar som en metafor i framställningen av tonåren. 
Vad som utgör dessa fällor framgår inte, men de ställs i motsatsförhållande 
till en meningsfull fritidssysselsättning, som föreningen säger sig vilja orga-
nisera. ’Meningsfull’ används relativt ofta i beskrivningar av den verksamhet 
idrottsrörelsen erbjuder. Ett annat uttryck såg vi tidigare i Ridsport79, de 
utmålar tonårstiden som ’kritiska år’. Vad det är med tonåren som är kritiskt 
konkretiseras inte, men att döma av  ansökningarna framstår hela tonåren 
som en arbetssam fas – i synnerhet för flickor.  
 Tonåren görs i ansökningarna till en tid av förändring, inte minst när det 
gäller flickors relation till idrott.  

Vårt mål är att minst 80% av tonårstjejerna stannar inom orienteringen, ge-
nom att de hittar sin relation till idrotten. En del kommer att satsa, en del 
motionera och andra verka som ledare. De ska i alla fall inte bara sluta! (Ori-
entering5) 
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Orientering5 är ytterligare en förening som relaterar det överhängande hotet 
med idrottsutövare som lämnar idrotten till tonårsflickor. Tonårsflickors 
deltagande i idrotten villkoras av att de har en ’egen relation’ till idrotten. 
Flickor behöver, enligt orienteringsföreningen, ’hitta’ denna relation. Den 
finns inte redan, eller är otillfredsställande och behöver omprövas när flickor 
blir tonåringar.  

I takt med den personliga utvecklingen och mognaden hos tjejerna måste vi i 
klubben lära oss att bättre förstå vad de prioriterar och skapa aktiviteter som 
passar dem. Det duger inte att ge dem en karta i handen varje tisdag. Vi har 
sett att de vill resa på fler läger och vara med på de stora tävlingarna. (Orien-
tering10) 

 
Här formuleras förändringen inom en slags socialpsykologiskt förståelseram; 
tonårsflickor ’utvecklas’ och ’mognar’ och det gäller att visa förståelse för 
hur de vill ha det. Det framställs som föreningens uppdrag att bättre anpassa 
verksamheten efter den tonårsflicka som nu trätt in på arenan. 
 Idrottsföreningarna manifesterar sig själva som lämpliga för uppdraget att 
lotsa tonåringarna genom deras besvärliga uppväxt. Det framstår som myck-
et viktigt att flickor är kvar inom idrottsrörelsen, mest för flickornas egen 
skull. De av föreningarna stipulerade aktiviteterna iscensätter en kategori 
med förändrade önskemål och också förändrad psyken jämfört med tidigare, 
till exempel tillskrivs tonårsflickan en benägenhet att falla för mindre lämp-
liga lockelser utanför idrotten.  

Kvalifikationen till kategorin tonåring går alltså genom att vara problema-
tisk och bökig men också genom att ses som en resurs till idrottsrörelsen, 
och som sökande efter en meningsfull fritid och i behov av förändrade id-
rottsformer. ’Tonårsflickan’ som kategori skär igenom de två representation-
er som tidigare redogjorts för; där flickor konstrueras som kapabla eller som 
problematiska. De två framställningarna är givetvis inte så ”rena” som det 
eventuellt framstår här. Tonårsflickan görs inte till antingen kapabel eller 
problematisk utan utsagorna uppvisar ibland motsägelsefulla bilder. Tonårs-
flickor som potentiella ledare är ett sådant exempel där flickor i ett avseende 
framstår som kapabla och ett självklart alternativ vid rekrytering av nya le-
dare till föreningsidrotten. De anses således kompetenta nog att inneha en 
ledarroll, vilket kräver säkerhet och självförtroende. En paradox i samman-
hanget är att det är just självförtroende och liknande egenskaper som samti-
digt artikuleras som något tonårsflickor saknar. Vi ser ansökningar som er-
bjuder utbildningar och olika stödfunktioner för de unga ledarna med moti-
vet att ungdomarna saknar mod eller har dåligt självförtroende. De ska 
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’våga’ bli tränare, det går inte av sig självt. Andra skrivningar är att flickor 
ska ’uppmuntras’, ’stimuleras’ och ’inspireras’ till att ta ledaruppdrag. I ut-
sagorna om flickor som tävlingsutövare ses bitvis samma paradox. Tonårs-
flickor vill och kan tävla, men har det inte ’naturligt’ utan behöver tränas och 
förberedas för det.  
 ’Tonåren’ fungerar således som en teknologi genom vilken ’tonårsflick-
or’ iscensätts. En teknik är att utmåla tonåren som en riskpraktik, vilket krä-
ver insatser och särskilda ageranden från aktörer som idrotten. Då handlar 
mycket om att flickorna ska formas och förändras, helst till något bättre än 
vad de nu är. Tonårsflickan konstrueras som någon som är i position att 
kunna välja mellan goda eller mindre goda aktiviteter, och det gäller för 
föreningar att se till att hon väljer det rätta. En annan teknik är att skildra 
tonåren som möjligheternas tid, en period som kan fyllas med meningsfulla 
sysselsättningar, identitetsskapande och där det finns en potential att ut-
veckla förmågor. Oavsett risk eller möjlighet så positioneras idrottsförening-
arna som nyckelaktörer i denna viktiga period, de kan bidra till att fylla tonå-
ren med någonting meningsfullt och bra. 

Flickor som (o)lika (pojkar) 
I ansökningarna konstrueras flickor också utifrån en viss könsförståelse. I 
den diskursiva ramen där flickor iscensätts framstår idrotten uteslutande som 
en tvåkönad praktik. Föreställningar om ’flickor’ produceras i relation till 
’pojkar’; där de förstnämnda vanligen konstrueras som lika eller olika de 
sistnämnda.  

Lika och/eller olika 

Nedanstående förening avser att locka flickor till bandysporten och motive-
rar här sina rekryteringsinsatser. 

Att teknik och fart attraherar även tjejer ser man ju bara på damfotbollen och 
dess utveckling. Och likheten i spel gör att det borde gynna de båda sporter-
na. (Bandy35) 

 
Idrotterna som det talas om i ansökan, fotboll och bandy, tillskrivs karaktä-
ristika som ”teknik och fart”. Implicit könsmärks dessa särdrag, de förknip-
pas med pojkar och maskulinitet, genom att framhålla att det är något 
”även” flickor uppskattar. Den föreslagna aktiviteten motiveras av att flick-
or, i likhet med pojkar, uppskattar dessa idrottsliga kvaliteter. Den ordning 
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som hitintills gällt (det är pojkar som gillar bandy, teknik och fart) kan för-
skjutas och utmanas. Man söker normalisera relationen flickor-fart/teknik. 
Det skapas såldes en relation mellan specifika idrottsvärden och den utpe-
kade målgruppen som projektet i fråga avser att satsa på. Samtidigt, genom 
att  den ’självklara’ relationen uttalas, påpekandet att flickor – också – lockas 
av  idrottsliga karaktäristika som teknik och fart, görs de också till avvi-
kande.  

Fler ansökningar är explicita kring idrotternas lämplighet för flickor. I 
nedanstående utdrag skapas också ’flickor’ och ’flickighet’ genom att de 
sätts  i relation till idrottsliga särmärken.  

För att en sån här satsning skall gå att genomföra behövs en kraftig mark-
nadsförening av klubben och detta hade vi tänkt göra via annonsering, besök 
i skolor samt inbjudningar till klasser att besöka vår lokal och se på en trä-
ning. Detta för att tjejerna ska se att det inte är så farligt utan riktigt rolig trä-
ning. (Brottning18) 

 
Hela klasser är välkomna till brottningslokalen för att se en träning men det 
är flickor som behöver övertygas om att brottning inte är ”farligt”. Det ut-
trycks en oro att det möjligen finns något i brottningsidrotten som kan 
skrämma iväg just flickor. Att visa hur brottningen ’egentligen’ går till för-
väntas ha en avdramatiserande effekt och eventuella felaktiga föreställningar 
om brottningen som kan ha en repellerande effekt på flickor, kan hävas. Till-
talet är positivt och uppmuntrande. Det är en bra aktivitet för flickor. Flickor 
vill  hålla på med denna idrott (liksom i Bandy35), precis som pojkar, men 
resonemanget antyder att idrottens särprägel inte harmoniserar med en tänkt 
flickighet. Relationen mellan flickor och brottning tycks inte vara självskri-
ven. Gemensamt för de två senaste utdragen är att flickor görs till en kate-
gori som särskiljer sig mot det ’vanliga’, mot normen, men viljan är att ut-
mana denna.  

I de allra flesta fall tycks det inte finnas några egentliga, faktiska, hinder 
för att flickor inte ska kunna hålla på med alla idrotter. Samtidigt tycks det 
finnas några faktorer som gör att flickor inte självklart söker sig till alla for-
mer av idrott. En ansökan, och den är ensam i sitt slag, gör skillnader mellan 
flickor och pojkar till en fråga om erfarenhet och sociala föreställningar om 
flickor, pojkar och idrott vilket påverkar förutsättningarna för båda könen att 
utvecklas som idrottare.     

Många flickor är inte så kunniga på att hantera boll och klubba. De har oftast 
inte som pojkarna tränat sedan de var små. Pojkar leker ofta i stora grupper 
och sparkar, kastar och slår med klubb och boll- pojkar ”tränas” på att vara i 
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grupp och hantera boll genom deras lek. För att träna flickor att bli vän med 
bollen vill vi ge dem möjlighet att få en bollkänsla som grund. När man kän-
ner bollen är det oftast lättare att hantera klubba och boll. (Bandy32) 

 
Det görs förvisso skillnad på flickor och pojkar, men skillnaderna hänskjuts 
till sociala förväntningar och könsmönster, och ges inte några naturgivna, 
biologiska förklaringar. Skillnaderna beror istället på att pojkar och flickor 
”tränas” till olika saker. 

Den uppfattning som tonar fram tydligast är dock den att flickor är 
annorlunda än pojkar ’av naturen’, och att de därmed kräver och behöver 
något annat än pojkar.  

(Varför vill ni genomföra Handslaget?) För att det ”fattas” en mjukare lags-
port för tjejer samt att vi i föreningen fått förfrågan om vi kan starta detta. 
(Mål) Att fler tjejer hittar ett kul sätt att vara fysiskt aktiv på, utan alltför 
stora krav. (Orientering7) 

 
Orientering7 motiverar sitt projekt med att det saknas en ”mjukare lagsport” 
som skulle passa flickor. Andra lagsporter utmålas som hårda, för hårda för 
att flickor ska attraheras av dem. Flickor efterfrågar också, enligt föreningen, 
mindre kravfylld fysisk aktivitet. Antagandet är att den befintliga idrotts-
verksamheten inte riktigt passar flickor. 

De idrottsföreningar som idag finns etablerade i [ortsnamn] riktar sig främst 
till pojkar med verksamhet inom de traditionella “killsporterna” innebandy, 
handboll, hockey och fotboll. (Gymnastik46) 

Det finns ett stort behov av att bredda det lokala utbudet av sporter som idag 
domineras av ”pojksporter” framförallt ishockey och fotboll. Utbudet för tje-
jer är begränsat. [---] (Gymnastik12) 

 
I utdragen från Gymnastik46 och 12 kodas vissa idrotter som ”killsporter”. 
Gymnastik kodas då som en ’flickidrott’. Citattecknen som används i båda 
utdragen signalerar att fotboll och ishockey inte nödvändigtvis är pojkspor-
ter, men ändå kan sägas vara det. Gymnastik46 använder ordet ”tradition-
ella” som för att markera det generella i uppdelningen.  

De tre sista textutdragen ovan könsmärker således olika idrotter och 
kopplar samman dessa med en tänkt feminitet respektive maskulinitet. Det är 
ett exempel på en fabricerad feminitet respektive maskulinitet, alltså en dual-
istisk könsförståelse, som organiserar Handslagsaktiviteterna och gör dem 
logiska. Den tydliga uppdelningen mellan ’flick-’ respektive ’pojkidrotter’ 
görs dock bara av de kvinnodominerade idrotterna. De mansdominerade 
idrotterna talar inte uttryckligen om sin egen idrott som ’manlig’ i relation 
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till andra idrotter. Däremot iscensätts den egna idrotten som bärare av mas-
kulina normer, vilka framställs som problem för de flickor som skall träda in 
i dem. Projektansökningar skrivna i den andan framhåller maskulinitetsnor-
mer för att göra sina projekt adekvata. Här konstrueras flickor med liknande 
idrottsliga intressen som pojkar, men mötandes en verksamhet som inte 
hitintills har inbegripit flickor. Flickor vill och ska utöva den ’vanliga och 
riktiga’ idrotten, det som pojkar gör, men verksamheten behöver anpassas 
när flickorna ska inkluderas. Ett sådant antagande tycks balansera mellan å 
ena sidan ett likhetstänkande och, å andra sidan, ett olikhetstänkande.  

Flickor som kunskapsobjekt 

Den dualistiska könsförståelsen framträder också när föreningarna söker 
medel för att genomföra utbildningsinsatser för ledare och tränare, utbild-
ningar där flickor och deras idrottande står i centrum. Den här typen av an-
sökningar dyker framförallt upp i de könsjämna och i de mansdominerade 
idrotterna. Många brottningsföreningar vill låta tränarna åka på utbildning 
för fristilsbrottning, den gren kvinnor brottas i. Tränarkadern sägs sakna 
kompetens för den grenen. När utbildningarna i fristil beskrivs är det inget 
specifikt om flickor som ska läras ut utan det är brottningsgrenen som står i 
centrum. I andra ansökningar planeras utbildningar som ska handla specifikt 
om flickor.  

Dessutom kommer vi att satsa på utbildning för tränare inom flickbandyn. Vi 
tror att det kan finnas vissa skillnader mellan könen som bör beaktas, inte 
minst vad gäller träningsrelaterade skador. Satsningen skall förhoppningsvis 
också leda till att vi kan erbjuda kvinnliga tränare för flickor, något som 
borde upplevas positivt av kommande små tjejbandylirare. (Bandy35) 

 
Här framställs vissa företeelser vara förknippade med flickor, vilket idrotts-
ledare behöver lära sig mer om. Det är skillnaderna mellan könen som ska 
lyftas fram. Skador kodas här som något specifikt ’flickigt’. När det gäller 
frågan om och efterlysningen av kvinnliga ledare i idrotten konstrueras 
också flickor och kvinnor som ’annorlunda’ än en outtalad norm (pojkar). 
Kvinnliga ledare iscensätts som bärare av något som anses särskilt bra för 
flickor.  

Även minst en teorikväll kommer att arrangeras som belyser de problem 
(möjligheter) som det innebär att träna tjejer. (Brottning12) 

 
Ansökan Brottning12 skriver fram flickor som problematiska när de talar om 
teorikvällen som ska genomföras för flickornas tränare. Tillägget ”möjlig-
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heter” inom parentes blir just ett tillägg för att markera att det inte bara är 
problem när man tränar flickor.   

(Metod) Utbilda tjejer, ledare, föräldrar i ämnet ”Att växa som idrottstjej”. 
(Orientering1) 

 
Liksom i föregående utdrag ska projektet handla om att öka kunskapen om 
’idrottstjejer’. Det postuleras att det finns något specifikt ’flickigt’ som id-
rottsledare men också föräldrar och flickorna själva behöver lära sig mer om. 
”Idrottstjej” konstrueras som en särskild kategori flicka och det är innebör-
den av att växa upp till en sådan som målgruppen behöver få ökade kun-
skaper om.  

Flickor behöver kvinnliga ledare och förebilder 

Den binära könsförståelsen skapar också berättelser om kvinnliga ledare och 
andra typer av förebilder. Volleybollförbundet valde att tydligt peka ut rikt-
ningen för föreningarna när de skulle satsa på flickors idrottande. På ansök-
ningsblanketten finns ”Kvinnliga ledare” redan angivet som ett av de områ-
den Handslagssatsningen inbegriper. Att satsa på flickors idrottande handlar 
alltså, enligt volleybollförbundet, om att satsa på kvinnor som ledare.  

Vilka kan på ett bättre sätt än dessa tjejer [spelare som idag finns i förening-
en, min anm.] ”sälja in” idrotten till andra tjejer? (Volleyboll1) 

 
Flickor presenteras som varades i behov av kvinnliga förebilder. Kvinnliga 
ledare utpekas som ett framgångsrecept för att locka flickor till föreningsid-
rotten, få dem att trivas och för att flickor ska få ett optimalt bemötande. 
’Den viktiga kvinnliga ledaren’ är en position som förekommer i samtliga 
idrotter i det empiriska materialet. Den förhoppning som utmålas är att kvin-
norna ska leda en bandy- eller brottningsskola, en tjejdag, ett aerobicpass, 
vara orienteringstränare eller fungera som dragplåster i rekryteringskam-
panjer. 

Vi tänker låta våra SM-vinnande damer hjälpa till med rekrytering på bl.a. 
närliggande grundskolor och på (högskolas namn). Vi vill utbilda våra nya 
ledare [kvinnor, min anm.] genom kurser anordnade av t.ex. SISU, (namnet 
på kommun) och SR [Svenska Roddförbundet, min anm.]. (Rodd1) 

Vi planerar också att samarbeta med orienteringsgymnasiet i (ortsnamn). 
Flickorna där kan tjäna som goda förebilder för de yngre. (Orientering6) 
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De kvinnliga ledarna tillika förebilderna får gärna vara elitutövare. Kvinnor 
och äldre flickor konstrueras alltså som idrottsliga förebilder.  

Vårt projekt kommer att drivas av kvinnliga ledare, för att flickorna ska få 
kvinnliga förebilder. De kanske vågar vara sig själva mer och vågar säga vad 
de tycker/vill. (Orientering15) 

 
Premissen som ligger inbäddad i ansökningarna är att en kvinna besitter 
kvaliteter eller kunskaper i egenskap av att vara just kvinna. Dessa är inte 
utbytbara med en mans  kompetenser, utan är knuten till ’kvinnligheten’. 
Dessa specifikt kvinnliga erfarenheterna blir resurser i mötet med de idrot-
tande flickorna. Vad de specifika kvaliteterna egentligen består av sägs inte 
explicit. Orientering15 positionerar kvinnor som möjliggörare av en miljö 
där flickor ”vågar vara sig själva” och ”säga vad de tycker/vill”. Det som 
samtidigt sägs är att män kanske inte har vad som krävs för att skapa den 
miljön.  

Sammantaget kan konstateras att Handslagsansökningarna tar spjärn mot 
antagandet att det finns pojkar och så finns det flickor, och de är om inte 
varandras motsatser så i alla fall komplementära. Att utmåla flickor som 
antingen lika eller olika pojkar blir en teknik som konstruerar flickor och 
deras idrottande. I de mansdominerade idrotterna opererar till exempel tek-
niken genom att först peka ut en målgrupp för projektet – flickor – som ännu 
inte är med i (den ’ordinarie’) verksamheten. Därefter framställs flickorna 
med likvärdiga egenskaper som pojkar, för att det ska te sig rimligt att de vill 
ägna sig åt samma saker som pojkar. I de kvinnodominerade idrotterna be-
fästs däremot idéer om flickors och pojkars olikheter. Att flickor är olika och 
att de vill andra saker blir en garant för att flickorna ska söka sig till en idrott 
som är feminint genusbestämd. 

Konstruktioner av flickor – en sammanfattande 
analys 
Utgångspunkten för analysen är att kategorier av flickor processas fram, ’blir 
till’, i det sammanhang där dessa kategorier anses giltiga och relevanta (Bör-
jesson, Palmblad, & Wahl, 2005; Foucault, 1995/1977). Studiens resultat 
visar att Handslagsansökningarna konstruerar skilda kategorier fyllda med 
olika innebörder och mening.  

 Analysen visar att det finns såväl explicita som implicita idéer om hur 
man ska vara som flicka, i synnerhet som tonårsflicka, och vilka egenskaper 
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och handlingar som är eftersträvansvärda. En normativ femininitet kan ur-
skiljas: den ideala flickan är med i idrottsrörelsen, är fysiskt aktiv och hälso-
sam, har självförtroende, är heterosexuell, har ambitioner att bli ledare, är 
tävlingsbenägen, ansvarstagande och seriös. Dessa beteenden eller kvaliteter 
presenteras som mer förväntade, självklara och ’normala’ än andra. I syn-
nerhet är det när tonårsflickor iscensätts som denna normativa femininitet 
tonar fram. Att accentuera särskilda karaktäristika relaterade till tonårsflickor 
är en maktform som Foucault (1995/1977) benämner normalisering, en en-
ligt honom betydande styrningsmekanism. Normaliseringsteknologin syftar 
till att optimera individer och vägen går genom att erkänna vissa handlingar 
och karaktäristika som normala – och därmed framstår andra som avvikande. 
I ansökningarna är det inte så att alternativa femininiteter är helt uteslutna 
eller mindre nyanserade, men den normativa femininiteten är tydligare posit-
ionerad än andra. 

I styrningen mot och produktionen av ’den goda idrottsflickan’ går det att 
identifiera ett antal teknologier som fungerar som regleringsinstrument. Ka-
pitlet har främst illustrerat de idrottsrörelserelaterade idealitets- och tävlings-
teknologierna, vilka fungerar som normerande praktiker. De efterfrågade 
egenskaperna kopplas till stor del till den idrottsliga praktiken och den rat-
ionalitet den är bärare av. Teknologierna återkommer i konstruktionen av 
både de kapabla respektive de problematiska flickorna, och blir mest tydlig i 
formandet av den normativa femininiteten. De subjektspositioner som er-
bjuds inom ramen för den kapabla flickan, ’ledaren’ och ’tävlingsutövaren’, 
skapas inom ramen för de rationaliteter som utgör elementen i de båda tek-
nologierna. Antingen har flickor en stark eller en svag relation till tävlings-
momentet, elitidrott, konkurrens, seriösitet och ansvarstagande. Hon är aktiv 
och kompetent i den kapabla positionen. Flickorna kodas med kvaliteter som 
idrottsföreningarna eftertraktar eller är i påtagligt behov av.  

’Tonåren’ utgör ett viktigt element i iscensättandet av flickor. Tonårs-
flickan framställs som ett projekt i sig. Tonårsflickan som position skär ge-
nom olika framställningar av flickor där tonåren ges innebörd och mening. 
Hon utgör en angelägen grupp i Handslaget och positioneras som såväl ka-
pabel som problematisk. 

Analysen visar vidare att kön ges betydelse i ansökningarna. Ett könsne-
utralt eller könsblint förhållningssätt lyser med sin frånvaro. Avsevärd kraft 
ägnas istället åt att skapa berättelser om ’flickor’ och ’flickighet’; hur de är, 
vad de kan och vill och vad de är intresserade av. Handslagsansökningarna 
tar sin utgångspunkt i en binär könsförståelse, en uppdelning i två kön, vil-
ken allt som oftast bärs upp av idéer om könens dikotomi. Iscensättningarna 
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rör till stor del skillnader mellan flickor och pojkar, det är så genus görs 
begripligt. Grundvalen är att flickor är antingen är lika eller olika pojkar. 
Handslagsansökningarna söker producera stabila genuskonfigurationer för 
att göra de föreslagna projektaktiviteterna begripliga och legitima. Genus-
produktionen sker genom den heterosexuella matrisen, för att tala med Judith 
Butler (2007).  

Analysen i det här kapitlet visar vilka teman och kategorier av flickor som 
görs centrala i diskursen om flickor och deras idrottande. Frågan är nu: var-
för framställs just dessa representationer av flickor? De nästkommande ka-
pitlen har en genealogisk ansats där avsikten är att utforska de sammanhang 
inom vilka föreställningar om flickor produceras.     
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5. Rätt till (rättvis) idrott – om idrottsrörelsens 
inkluderande ansats och bedrivande av 
jämställd idrott 

I föregående kapitel demonstrerade jag hur flickor och flickors idrottande 
representeras i ansökningarna. I innevarande kapitel, liksom i de två kom-
mande kapitlen, problematiserar jag de sätt på vilka flickor iscensätts genom 
att utforska hur just dessa konstruktioner blir möjliga. För att klarlägga pre-
misserna för framställningarna av flickor tillämpas diskursens möjlighets-
villkor som analytiskt verktyg. Angreppssättet bidrar med två huvudfrågor: 
vad görs till angelägna problem i ansökningarna (alltså hur ges aktiviteterna 
legitimitet) och vilka är de lösningar som föreslås? Därtill analyseras hur 
styrningen sker. Det här kapitlet är centrerat kring idrottsrörelsens inklude-
rande ambitioner och att alla idrottsrörelsens deltagare ska ha likvärdiga 
förutsättningar för sitt idrottsutövande.  

Det (icke)självklara idrottsdeltagandet 
I många ansökningar postuleras föreningsidrotten som en demokratisk rät-
tighet för alla och envar. Motiven och de föreslagna åtgärderna i ansökningar 
av det här slaget tar spjärn mot en övertygelse om att det är alla människors 
rätt att utöva idrott. Ansökningarna påtalar allas rätt, men också att alla inte 
kommer i åtnjutande av idrott. Antagandet formulerar en narrativ om en 
otillräcklighet i idrottsrörelsens uppdrag, liksom  att föreningarna kan leve-
rera förslag på lösningar. I nedanstående citat är konstaterandet att flickor 
inte idrottar argument för projektet.  

Vi vill aktivera unga flickor i år 7-9 att börja med gympa- många av ortens 
flickor sysslar inte med idrott av något slag. Därför vill vi få med dem i vår 
verksamhet. (Gymnastik49) 

 
Utsagan handlar, kort och gott, om att ifall flickor inte är idrottsaktiva bör de 
bli det. Idrottsligt deltagande görs nästan till en ofrånkomlighet. Ingen ska 
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behöva stå utanför och det ter sig självklart att ingen heller vill  stå utanför. I 
repertoaren inryms också idén om individers skyldighet att delta. Barn och 
ungdomar behöver vara med i idrotten – för sitt eget bästa.  
 Det är genom de omslutande ambitionerna som avhopp från idrotten blir 
problematiska. Som visats i föregående kapitel tonar flickor fram som sär-
skilt knöliga i det avseendet, eftersom de, såsom det framställs, har större 
benägenhet att lämna idrotten. ’Inkludering’ fungerar som en slags teknologi 
som reglerar vilka aktiviteter som verkar rimliga att satsa på inom ramen för 
Handslaget. Inkluderingsteknologin möjliggör därtill olika positioner för 
flickor inom idrotten. Deltagarpositionen kan utgöras av en aktiv utövare 
eller en ledare. Den inkluderande ansatsen gör också icke-deltagandet till ett 
dåligt alternativ och positionerar de som inte är med i idrotten som proble-
matiska. Kategorin ’icke-deltagare’ produceras.  

Produktion av kategorin icke-deltagare 

I ansökningarna knyts svårigheter, möjligheter och förutsättningar att delta i 
idrotten och föreningarnas verksamhet till vissa grupper. Frambringandet av 
potentiella målgrupper för projekten sker genom att urskilja och etikettera 
kategorier som hitintills exkluderade. 

Syftet med vårt projekt är att öka antalet aktiva tjejer och barn med invand-
rarbakgrund. Vi vill öka intresset för vår idrott i en grupp av barn, som vid 
nuvarande tidpunkt är underrepresenterade i vår klubb. (Brottning3) 

 
Kategorierna ’tjejer’ och ’barn med invandrarbakgrund’ behäftas med före-
ställningar om att de har ett svalt intresse för idrotten ifråga, ett intresse som 
dock kan väckas. Underrepresentation görs signifikant. I Brottning3 förbinds 
problemet med särskilda grupper; flickor och barn med invandrarbakgrund 
är skäl till att initiera ett projekt. Fler exempel: 

(Bakgrund) *Få flera tjejer att pröva på orientering. *Få flera invandrare att 
prova orientering. (Orientering11) 

Det är även viktigt att vi ger alla barn oavsett etnicitet och ursprung chansen 
att upptäcka bandyn och dess fördelar. (Bandy10) 

 
Orientering11 och Bandy10 framställer etnicitet som en faktor som riskerar 
diskvalificera barn från idrotten. I Orientering11, liksom Brottning3 ovan, 
lyfts också flickor fram i samma sekvens. Formuleringen ”Oavsett etnicitet 
och ursprung” uppmanar till att idrottsdeltagandet ska vara oberoende av 
etnicitet och (annat) ursprung. Artikulationen gör dock just det; påpekandet 
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konstruerar idrottsligt deltagande som  villkorat av etnicitet (respektive kön). 
Vilken etnicitet det är som riskerar uteslutning om inte särskilda insatser 
görs framgår inte, men man kan anta att det inte är en svensk etnicitet som 
avses. Några ansökningar som formulerar liknande projekt:   

En glädjande tendens är att det börjar komma mer pojkar. Vi har också med 
glädje konstaterat att vi har fått en tillströmning av handikappade barn. Inte 
för att rida i första läget, utan för att umgås med de andra barnen. Det är 
också glädjande att fler invandrarbarn söker sig till vår klubb. (Ridsport 27) 

(Målet är) Integrera barn och ungdomar med funktionshinder eller koncent-
rationssvårigheter i ovan klubbars gemenskap. (Ridsport31)  

 
I utdraget från Ridsport27 konstrueras flera olika kategorier: ’pojkar’, ’han-
dikappade’ och ’invandrarbarn’. Dessa grupper pekas ut och blir till några 
som avviker från de ’vanliga’ (eller ’normala’) som deltar i ridsporten. 
Flickor, etniska svenskar och funktionsdugliga konstrueras här som normen. 
I Ridsport31 görs ’funktionshinder’ och ’koncentrationssvårigheter’ till om-
ständigheter som är väsentliga för (icke)deltagande. Kategorier ringas in och 
positioneras som icke-självklara att ha plats i idrottsrörelsen. Samtidigt 
framhålls deras rätt att vara med, och att de ska integreras med de som redan 
deltar i verksamheten.  

I några fall preciseras invandrargruppen, till exempel då det talas om 
asylsökande barn som skall erbjudas träningsmöjligheter (Brottning13,14). 
Men när ’invandrare’ som kategori presenteras är det vanligen inte med nå-
gon närmare precisering. Presentationen görs också i könsneutrala termer 
och det förblir då oklart om man hänvisar till flickor med invandrarbakgrund 
eller till både pojkar och flickor. Eftersom kategorin invandrare och flickor 
presenteras som likställda exkluderade grupper kan man dock anta att man 
med kategorin ”tjejer” i huvudsak avser flickor med svensk bakgrund, me-
dan ’invandrare’ inbegriper både flickor och pojkar. Invandrare, liksom 
funktionshindrad, som social identitet verkar i dessa sammanhang bli över-
ordnad kön som social identitet.  

Till kategorierna ’tjejer’ och ’invandrare’ knyts ett antal försanthållanden 
som manar fram särskilda insatser för dessa grupper.  

För att kunna rekrytera mera och behålla tjejer i vår verksamhet märker vi att 
vissa saker behöver klubben handhava för att få med mera tjejer. Det Hand-
slag vi bedriver tillsammans med skolan visar att allt färre tjejer har eller kö-
per skridskor. Detta medför att vissa tjejer aldrig kan prova på den fina spor-
ten bandy. Så vi skulle vilja få möjlighet att köpa in 20 par skridskor i varie-
rande storlekar så att vi kan erbjuda alla tjejer [---]. (Bandy15) 



 91 

(Syfte) Att intensifiera vår verksamhet i invandrartäta områden. [---] (Metod) 
Rekrytera fler åkare i [namnet på invandrartätt område] genom utökad in-
formation, affischer, samarbete med skolor i området och genom att subvent-
ionera kostnaderna för verksamheten med bidrag från Handslaget kunna er-
bjuda ett överkomligt pris för denna verksamhet. (Konståkning19) 

 

’Invandrare’ framställs som några som kräver större informationsinsatser än 
andra. Bandy15 använder försämrade förutsättningar för flickor som argu-
ment: ”allt färre tjejer har eller köper skridskor”, vilket underförstått betyder 
att det var bättre förut. Ekonomiska hinder lanseras som en betingelse av 
särskild vikt för flickors och invandrares idrottsdeltagande. Flickor och in-
vandrare konstrueras som att de inte har ekonomiska möjligheter att priori-
tera idrottsdeltagande, eller som kategorier som det inte är lika självklart att 
det satsat på (av föräldrar och andra). Underförstått finns det en annan kate-
gori som är bättre bemedlade och har tillgång till idrotten: etniskt svenska 
pojkar. Idéer om vilka insatser som bör göras för att få med just flickor och 
invandrare kopplade till ekonomiska förutsättningar tar sig ibland konkreta 
former.  

Vi kommer även att halvera medlemsavgiften för tjejerna under första året då 
kostnaden inte skall vara något hinder för tjejerna som vill träna. (Brott-
ning11) 

(Syftet är) Samarbeta med Migrationsverket för att nå invandrarbarn och dess 
föräldrar och ge dem chansen till bättre hälsa. Vi anser att gymnastiken är in-
gångsporten till all idrott. Vi söker handslagspengar då dessa familjer ej har 
någon ekonomi och ej kan lösa medlemsavgiften bl.a. (Gymnastik60) 

 
Att reducera eller ta bort medlemsavgifter och låna ut utrustning framstår 
som adekvata åtgärder i flera ansökningar. Vid sidan av dåliga ekonomiska 
förutsättningar knyts i några fall – som i Gymnastik60 – också hälsofrågor, 
eller snarare ohälsa, till kategorin nyanlända invandrare. Nedanstående an-
sökan tillskriver kategorin invandrare ytterligare attribut: 

För att säkra att gruppen invandrare kommer till träningen vill vi hyra en mi-
nibuss och erbjuda att hämta dem till varje träning. Vår erfarenhet är att de 
annars slutar väldigt snabbt igen, dels pga. busskostnaden och dels pga. 
mörka kvällar. (Brottning3) 

 
En tankefigur som konstruerar kategorin invandrare är ”mörka kvällar”. Ing-
en särskild förklaring ges. Problemet med ’mörka kvällar’ knyts utan vidare 
problematisering till ’invandrare’.  

’Flickor’, ’invandrare’ och ’funktionshindrade’ positioneras således som 
minoriteter med rätt att delta i idrotten och för vilka det bör vidtas särskilda 
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åtgärder. Är de inte med ska de rekryteras. Med ett Foucaultianskt 
(1995/1977) perspektiv går det att diskutera detta i termer av relationen 
makt-kunskap-subjekt. Det råder konsensus om att ”alla” borde delta i id-
rottsrörelsen. Antagandet bildar förutsättningar för vad som är möjligt att 
tänka och tala om, och vilka slags projekt som är rimliga att genomföra. Det 
formulerade problemet (alla är inte med i idrotten) producerar kategorier: 
’invandrare’, ’funktionshindrade’ eller ’flickor’. I tillblivelseprocessen av en 
kategori attribueras egenskaper och förutsättningar; man ’vet’ saker om hur 
denna kategori är eller har det. Makten konstruerar exempelvis positionen 
’invandrare’, vilken representeras som en minoritet med en särskilt utsatt 
ekonomisk situation, en ovilja att vara ute i mörkret, ett ännu outvecklat 
intresse för att vara med i idrottsrörelsen men med behov av information och 
kunskap om densamma. Med Foucaults (1995/1977) terminologi kan man 
tala om att en klassificerande, eller kategoriserande, och en normaliserande 
maktteknik är verksam. Framställningarna levereras som ’sanningar’ och 
mot bakgrund av en outtalad norm. Sanningsanspråket utgör ett element i 
styrningen. 

De konkreta tillvägagångssätten, såsom sänkta avgifter, utlåning av 
material och transportstöd, är åtgärder som framställs som särskilt förbe-
hållna denna grupp. De ses som sätt att undanröja hinder förbundna med 
målgruppen. 

Rekrytering av flickor 

I många projekt är således en inkluderingsteknologi verksam. I den har alla 
barn och ungdomar, och i synnerhet flickor, rättigheter – och skyldigheter – 
att vara med i idrotten. De språkliga strategier som tillämpas är uttryck som 
att de unga ska ’upptäcka’, ’bli intresserade’, ’få kännedom om’ och ’infor-
meras om’ idrotten ifråga. Föreningarna ska ägna sig åt ’uppsökande verk-
samhet’ och ’uppvisningar’ av den egna idrotten i olika sammanhang, före-
trädesvis i skolan. Uttrycken signalerar att det till stor del är fråga om att 
unga ännu inte haft sitt första möte med idrotten, men att de inte ska förne-
kas den chansen. Den underliggande idén bygger på en enkel tankefigur – 
exponering leder till rekrytering. Att vissa grupper inte deltar beror helt en-
kelt på att de inte blivit exponerade för idrotten ifråga. 

I de mansdominerade idrotterna bandy och brottning framställs idrotterna 
som outforskad mark för flickorna.  

(Detta vill vi göra:) Kontakta en reklambyrå för att ta fram ett informations-
blad i A4-storlek, i fyrfärg. Informationsbladet ska skickas ut till tjejer i åld-
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rarna 7-12 år som bor i närområdet kring [ortsnamn]. I informationsbladet 
ska det stå lite om brottningen, fördelarna med brottningsträningen, även foto 
på tjejer som brottas, och lite information om våra träningstider. Det är vik-
tigt att informationsbladet är fartigt, medryckande. (Brottning1) 

Vi kommer under sept-okt skicka hem ett personligt brev till alla tjejer i års-
kurs 2-5. Vi kommer också att annonsera i lokalpressen några gånger och 
sätta upp affischer på skolor, butiker, anslagstavlor mm. Under oktober 
kommer vi att besöka några grundskolor och visa upp vad tjejbrottning är på 
deras gymnastiklektioner. (Brottning11) 

 
Flickor behöver få brottningsporten presenterad för sig och stifta bekantskap 
med den. Det okända ska bli känt. Erövrandet skall ske med hjälp av inform-
ationsblad (Brottning1) som kan öka förkunskaperna och förförståelsen av 
brottningen. Övertygelseakten går genom att presentera fakta om sporten och 
genom att framhäva positiva aspekter av träningen. En entusiasmerande 
känsla genomsyrar broschyren. Fotografier på flickor som brottas får utgöra 
sinnebilden för den självklara relationen mellan flickor och brottning. ”Ett 
personligt brev” (Brottning11) framställs också som en gångbar metod, lik-
som ett personligt möte i skolan med potentiella unga brottare. Projektet 
legitimeras genom att konstruera flickorna som obekanta med brottnings-
sporten och att manifestera ’tjejbrottning’ som något speciellt, något som 
behöver visas upp. De flickdominerade idrotterna avser också att marknads-
föra sina aktiviteter, men anslaget innehåller mindre av presentation av ’vad 
idrotten är’ och mer av att presentera redan känd verksamhet.  

Oavsett idrott så presenteras en medaktör som betydelsefull för de före-
slagna projekten: skolan. ’Skolan’ konstrueras som en verkningsfull lösning 
på rekryteringsproblematiken och beskrivs som en arena för att enkelt och 
effektivt nå ”alla” med information och budskap. 

Bandyintroduktion på skolschemat. Vi har två gymnasieelever, en kille och 
en tjej (båda på landslagsnivå) som läser Idrotts- och ledarskapsprogrammet 
på gymnasiet i [ortsnamn], de har dessutom bandy som specialidrott. Tanken 
är att de under sina praktikveckor ska träffa elever på kommunens tre skolor 
och undervisa dom i bandy på gymnastiklektioner. Lektionerna förläggs till 
bandyplanen. Förhoppningen är att väcka intresse hos några som inte redan är 
frälsta och även här finns ett stort intresse att engagera fler flickor. Vi tror att 
det kan underlätta när flickorna får träffa en tjej som ledare. Till detta behövs 
visst material. (Bandy14) 

 
Den föreslagna bandyaktiviteten skall introduceras på schematid, som ett 
inslag under skoldagen. Bandyintroduktionen skall ske på den plats den van-
ligen hör hemma: på bandyplanen. Tilltron till aktivitetens genomslag är 
hög, utövarna kommer förhoppningsvis att bli ”frälsta”. Läsaren påminns om 
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att flickor ”även här” är en särskilt viktig målgrupp för projektet. En könsa-
spekt aktualiseras också i presentationen av ledarnas kvalifikationer.  

Vi vill öka samarbetet med skolorna och erbjuda skolungdomar möjligheter 
till en bra utbildning av skridskoåkning i samband med deras schemalagda 
ispass. Vi vill vara en resurs till idrottslärarna för att utveckla deras ispass 
samt förlägga fler ispass till [bandyplanens namn]. Som resurs menas här ett 
par av våra A-lagsspelare samt ungdomsledare. Dessutom kommer vi att till-
handahålla klubbor, bollar och västar mm som behövs vid dessa ispass. (Efter 
intervjuer med idrottslärare har ett mycket stort intresse för denna typ av ak-
tivitet väckts). (Bandy4) 

 
Skolan och idrotten framställs som samarbetspartners, och skolan som själv-
klart positivt inställd till arrangemanget. Föreningsledarna positioneras som 
innehavare av adekvat kompetens att sälja in den specifika idrotten på ett 
rättvisande sätt. Ledarnas utbildning och erfarenhet får berättiga aktiviteterna 
och deras närvaro. Erfarenheter av att ha spelat själv och vara eller ha varit 
duktig tonar fram som en kompetens. Föreningsledarna bistår också med 
material. Idrottslärarna tilldelas en underordnad roll.  

Under gymnastiklektionerna/friluftsdagarna kommer vi att ha en instruktör 
från [bandyförenings namn] på plats för att stötta lärarna (som normalt har 
dålig kunskap om bandysporten) med att instruera och få ungdomarna att åka 
skridskor och börja spela bandy. (Bandy34) 

(Mål) Vi vill erbjuda högstadie- och gymnasieelever roliga och nytänkande 
gymnastiklektioner. Vi vill visa gymnastikens bredd, där vi jobbar med allt 
från roliga redskapsbanor till trendiga dans- och koordinationsövningar. Ge-
nom detta tror vi att vi kan skapa en positiv bild av gymnastik och öka intres-
set bland ungdomar. Med ökat intresse hoppas vi också på fler unga ledare 
som i framtiden kan hjälpa oss öppna dörren för fler barn och ungdomar 
inom gymnastiken. (Gymnastik42) 

 
I mötet mellan skolan och idrotten framstår idrottsföreningen som initiativ-
tagare och aktör. Den erbjuder resurser i form av idrottslig kompetens och 
material. Både skolan och föreningen skildras som vinnare i mötet: idrotts-
föreningen får fler barn och unga, och kanske också unga ledare, till verk-
samheten och skolan får ta del av specialistkunnande och materiella resurser. 
De aktiviteter som skall erbjudas framställs inte som kontrasterande skolans 
egen verksamhet, utan snarare i linje med den, liksom att idrottsföreningen 
har något att komma med och tillför något nytt. Legitimiteten säkerställs 
genom  uttryck som ’bra utbildning’, ’roligt’, ”trendiga”, ”nytänkande”, ’ge 
lärare idéer’, liksom att barnen ska få ’önska’ innehåll på lektionerna. Impli-
cit sägs att sådant inte redan finns representerat i skolan. Skolans funktion 
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blir att tillhandahålla mötesplatsen och den iscensätts som tillmötesgående 
och öppen för nya inslag. Lärarna konstrueras som välvilligt inställda men i 
behov av stöd och de ges ingen större roll utan utmålas som passiva vid ge-
nomförandet. Föreningstränarna, däremot, ses som resurser; de är kunniga 
och aktiva. Volleyboll1 hoppas knyta ett än starkare band mellan skolan och 
idrotten.  

Det är av intresse att notera att vi vill ha en kontinuerlig besöksverksamhet 
från skolans kuratorer, skolsköterskor och i viss mån även rektorer. (Volley-
boll1) 

 
Olika skolrepresentanter skall involveras i Handslagsaktiviteterna. Mötet 
mellan skolan och föreningslivet framstår som oproblematiskt och utan kon-
kurrenssituation. I några fall används ett skolorienterat språkbruk, som 
’undervisning’ och ’lektioner’ för att knyta an till skolverksamheten.  

Idrottsrörelsen får i Handslaget således en medaktör, skolan, vilken fram-
ställs som allierad med idrotten och Handslagets projekt. Ansökningarna är 
fulla med berättelser om förväntat goda rekryteringsaktiviteter. Framgångs-
recept för en lyckosam rekrytering av flickor presenteras: marknadsföring i 
form av personligt brev och affischer och lokalpress, uppsökande verksam-
het, prova-på-aktiviteter, elitidrottare som ledare, materialutlån, kvinnliga 
ledare, intresseskapande och roliga aktiviteter som gärna får vara nyskap-
ande. Dessa aktiviteter är styrningstekniker som reglerar beteenden och syf-
tar till att styra individer i viss riktning: att bli en deltagare i idrottsrörelsen. 
Ansökningarna aviserar en positiv relation mellan exponering av en idrott 
och rekrytering av unga medlemmar. Det framstår som självklart att om barn 
och unga bara kommer i kontakt med idrotten så kommer de också välja att 
vara med. Ingen större tveksamhet kring idrottens dragningskraft, eller vad 
som krävs för att kunna delta, utmålas således. 

Härifrån till jämställdheten 
Deltagandet handlar dock inte bara om flickors rätt att vara med i förenings-
idrotten, utan också hur de får delta i den. En given utgångspunkt är att alla 
ska få delta i idrotten på ett rätt(vist) sätt. I det sammanhanget ges könstill-
hörigheten betydelse och framläggs som styrande för de sätt på vilka aktiva 
får utöva idrott. En jämställdhetsteknologi är verksam i produktionen av 
flickor och flickors idrottande. Lanseringen av jämställdhet som ett självklart 
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mål för idrottsrörelsen skapar berättelser om tillkortakommanden i dessa 
avseenden.  

(Varför vill ni genomföra Handslaget?) Därför att vi ser en orättvisa i sats-
ningen på flickors idrottsutövande jämfört med killar. Vi vill visa att satsning 
ger resultat, social samvaro med andra, positivitet när det gäller tjejer och 
sport! (Orientering3) 

 
’Rättvisa’ och ’orättvisa’ är väsentliga diskursiva begrepp som ger styrning-
en riktning. Och denna riktning – bort från orättvisa och mot rättvisa – är 
normativ; orättvisa ska bekämpas och rättvisa och jämställdhet ska råda. Det 
är mellan gruppen flickor och gruppen pojkar dessa orättvisor finns, ett för-
hållande som förblir obestritt i ansökningarna i samtliga studerade idrotter. 
Den konkreta styrningstekniken är ett komparerande, jämförande grepp. 
Flickor och deras idrottande jämförs med pojkar och deras idrottande. I den 
jämförelsen framställs flickorna som uppenbara förlorare.  

(Vad vi ska göra) Uppstart av föreningen (föreningens namn) där verksam-
hetens tyngdpunkt lägges på att skapa förutsättningar och resurser för bandy-
spelande tjejer att kunna träna och tävla på lika villkor som killarna. 
(Bandy26) 

Syftet med poolspel är att möta andra flicklag på samma villkor och öka in-
tresset för bandy hos flickor. […] (Föreningens namn) har en bred ungdoms-
verksamhet med tonvikt på pojklag. Vi vill styra över en del av resurserna på 
flickor, så de får större möjlighet att utöva bandy under bättre förhållanden 
och spela mot andra flicklag. (Bandy36) 

 
Starka signalord i argumentationerna är ’”villkor”, vilket ofta behäftas med 
’lika’ (alternativt ’samma’) eller ’olika’ och stärker en jämförande ansats. De 
antagna förutsättningarna för pojkarnas idrottande blir måttet mot vilket man 
mäter de antagna förutsättningarna för flickornas idrottande. Vad rättvisa 
och lika villkor innebär ges inga entydiga förklaringar till, men de aspekter 
som framhålls i jämförelseprocessen rör resurser i form av tid, plats, material 
samt representation.  

Det är svårt att få flickorna kvar i orienteringsklubben. De kommer i bak-
grunden till killarna som är betydligt fler i [föreningens namn]. (Oriente-
ring2) 

Vi kommer även att behöva köpa in tävlingsdräkter, liten fristilsdocka och 
annan utrustning för att tillgodose flickornas behov. (Brottning17)  
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En tanke med projektet är att flickorna ska få känna sig viktiga i klubben då 
de känner att det satsas extra på just dom. (Orientering2) 

I och med att de är så många [pojkarna, min anm.] tenderar de att dominera 
ungdomsverksamheten. Vi vill lyfta fram flickorna på deras villkor. (Oriente-
ring6) 

 
Att ge flickor ’lika villkor’ kan i det här sammanhanget betyda införskaf-
fande av reella ting såsom anpassade brottningsdockor, skridskor, bandy-
hjälmar, t-shirts och vattenflaskor. Det är alltså ofta konkreta och materiella 
lösningar som föreslås när jämställdheten ska förbättras. Några av citaten 
representerar en slags kvalitativ förståelse av jämställdhet; flickor ska ”få 
känna sig viktiga i klubben”, pojkar ska inte vara i förgrunden och dominera 
en verksamhet. De kvalitativa delarna tycks i några fall vara kopplade till 
könens representation, det vill säga andelen flickor har betydelse för om 
verksamheten kan bedrivas på lika villkor eller ej. Om pojkarna är fler än 
flickorna blir verksamheten inte på flickornas villkor. ’Lika villkor’ handlar 
därmed om att undvika att en minoritetssituation uppstår, vilken framställs 
som problematisk. Kvantitativ ojämställdhet riskerar att bli kvalitativ ojäm-
ställdhet.   

Flickor för sig och pojkar för sig 

Uttrycket att flickor ska få idrotta på ’egna villkor’ görs ofta substantiellt i 
resonemang om könsblandad verksamhet, alltså när flickor och pojkar idrot-
tar tillsammans. I synnerhet i de pojkdominerade idrotterna och orientering 
initieras idéer om att verksamheten skall bli könsuppdelad, att flickor och 
pojkar ska idrotta var för sig.   

 (Vi vill) ge våra flickor en chans att spela elvamanna bandy mot flickor. [---] 
I [distriktets namn] blandas killar och flickor och på så sätt skapas inte lika 
villkor. (Bandy37) 

För att visa att det är en allvarligt menad satsning kommer vi att spela i en se-
rie i [distriktets namn], detta för att få spela mot enbart flicklag, då vi tror att 
det är menligt för dem att fortsätta mot killar längre. (Bandy35) 

Vi ska ha en separat träningsgrupp för tjejer för att de ska få ”ta plats”, öka 
deras självförtroende. De kommer bl.a. att tränas av kvinnliga ledare som ti-
digare brottats själva. (Brottning21) 

 

Genomgående framstår en könsblandad verksamhet som ojämställd i sig 
liksom att det är flickor som är förlorare i en sådan. De negativa konsekven-
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ser en könsblandad verksamhet sägs föra med sig indikeras med uttryck som 
att flickor har ”tvingats” träna med killarna (Brottning18) och att spela i 
pojkserier är ”menligt” för flickorna (Bandy35). Blandas flickor och pojkar 
blir utgången att flickor får det sämre: lägre självförtroende, mindre upp-
märksamhet och utrymme och de kommer heller inte att utveckla hela sin 
potential. 

Inledningsvis så var det bara en handfull flickor som brottades i föreningen. 
Dessa fick träna tillsammans med pojkarna på deras tider och under deras 
förutsättningar. Klubben tog ett beslut om att starta upp en träningsgrupp för 
enbart flickor (6-10 år) [---] Responsen var omedelbar. Gruppen fylldes snart 
upp till ett 20-tal aktiva flickor. Detta utan att vi aktivt försökt att rekrytera 
flickor dit. (Brottning 17) 

(Hur tänker ni genomföra satsningen) Regelbundna aktivitetsträffar med hela 
gruppen 9-16 år [endast flickor, min anm.]. Tonvikt på gemenskap och att 
prova olika aktiviteter som kan stärka självförtroende och gruppkänsla. Sats-
ning på de äldsta så att de deltar på läger med hög kvalitet. (Orientering2) 

 
En könsblandad verksamhet, och i synnerhet en sådan där pojkar dominerar 
till antalet, beskrivs också som begränsande när det gäller samhörighet. Ge-
menskap framläggs som viktigt och i synnerhet den enkönade gemenskapen. 
Det är inte med pojkar som gemenskapen ska öka, utan den mellan flickor 
och då behöver flickorna organiseras som en egen grupp. En könsdelad 
verksamhet framstår därmed som ett rimligt alternativ. 

I någon av ansökningarna förekommer emellertid även ett omvänt reso-
nemang – det är könsuppdelningen som är problemet. Följande ansökning 
hänvisar till att könsuppdelad verksamhet till och med leder till att flickor 
slutar med idrott. Föreningen berättar att de påbörjat könsblandade aktivite-
ter: 

[---] Hade det inte funnits några pojkgrupper hade många av flickorna utan 
tvekan sökt sig till pojkarna utanför när de kommit in i tonåren. Detta gör vi 
allt för att undvika. Vi lockar mycket med mixade trupper. Flickorna stannar 
därför kvar. Vi har mycket och stor tyngdpunkt på gemensamma 
träningsläger och teambuilding för att stärka gemenskapen på ett sunt sätt 
mellan pojkar och flickor. Målet är att öppna ögonen på andra flickor i och 
utanför föreningen som har lyckas. Vi vill få dem att börja, alternativt 
fortsätta, träna då de ser hur framtiden kan se ut genom de äldre flickorna 
som nu finns i föreningen. Utvecklingen har varit oerhört positiv sedan vi 
startade med mixade lag. Flickorna har lämnat gymnastiken i markant mindre 
grad än tidigare då dessa mixlag inte fanns. Förr slutade en flickgymnast oftat 
vid ca 16 års ålder. Numera är denna ålder framflyttad med ofta 15 år extra 
som aktiv gymnast, i vissa fall ännu mer. Flickorna stärks i självförtroendet 
och visar att de klarar av precis lika mycket som pojkarna. Detta visar sig 
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genom starka, säkra och duktiga flickor som plötsligt lockar pojkar att ’stå 
och titta’ på dem istället för tvärtom. (Gymnastik67) 

 
Utgångspunkten är att tonårsflickor ”utan tvekan” söker sig till pojkar. Om 
det inte finns pojkar när de idrottar, kommer det att vara pojkar utanför idrot-
ten som lockar. Det gäller att förhindra att det sker på bekostnad av gym-
nastikutövandet så föreningen satsar på att vända flickornas uppmärksamhet 
inåt mot föreningen.  Åtgärden blir att blanda träningsgrupperna så att både 
pojkar och flickor ingår. En heteronormativ ordning framstår som en ut-
gångspunkt i utsagan och projektidén. Effekterna av den omorganisering 
som föreningen genomför beskrivs i positiva ordalag. Här, till skillnad mot 
argumentationen vi sett i andra ansökningar, kommer den könsblandade 
gruppen att bidra till ökad gemenskap mellan flickor och pojkar, samt till att 
flickor får ökat självförtroende. Det görs en distinktion mellan en ’sund ge-
menskap’ och en motsatt dito. Den sunda gemenskapen ska uppmuntras och 
står att finna i föreningens regi. Att flickor ”klarar lika mycket som pojkar-
na” antyder att pojkarna utgör normen mot vilken flickor ska mäta sin pre-
station och att flickorna står sig väl i den jämförelsen. När flickornas prestat-
ion närmar sig pojkarnas kommer rollerna, enligt föreningen, att förändras så 
att flickorna istället positioneras som förebilder. Vi kan konstatera att grup-
pers könssammansättning – oavsett vilken variant som förordas – inte är 
någon neutral aktivitet. Kön betyder något i den idrottsliga praktiken. I den 
bemärkelsen är könssammansättningen vad Butler (2007) skulle säga per-
formativa. De gör genus.  

Orättvist på flera fronter 

Det jämförande greppet tillämpas också för att markera att det inte bara råder 
skillnader i villkor inom den egna idrotten utan också mellan idrotter.  

I regeringens ”Handslag med idrotten” där man vill tillföra nya resurser till 
idrottsrörelsen för att skapa möjligheter att utveckla lokala 
idrottsverksamheter har man identifierat att endast 21 procent av flickorna i 
åldern 13-25 år är medlemmar i en idrottsförening i Stockholms södra 
förorter (medan motsvarande siffra i Luleå är 65%). Ser man enbart på 
idrottsverksamheten i [ortens namn] skulle man nog kunna finna att denna 
siffra är ännu lägre. De idrottsföreningar som idag finns etablerade i [ortens 
namn], riktar sig främst till pojkar, med verksamhet inom de traditionella 
”killsporterna” innebandy, handboll, hockey och fotboll. (Gymnastik46) 

 
Här åberopas ’fakta’ som tagits fram på central nivå i samband med initie-
randet av Handslagssatsningen. Budskapet att flickor inte är medlemmar i 
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idrottsrörelsen i samma utsträckning som pojkar förstärks med statistik. 
Hänvisningen är ett effektivt sätt att motivera projektet. Siffrorna markerar 
att det inte är fråga om en godtycklig uppfattning utan ett vetande, en reali-
tet. I utsagan könsmärks ett antal idrotter, de benämns ”killsporter”. Citat-
tecknet signalerar en medvetenhet om att det inte nödvändigtvis är killspor-
ter men ändå kan betecknas som det. Markeringen följer en särskiljandets 
logik. Ännu en gymnastikansökan i samma resonemang: 

Har under 2 års tid sett hur det i huvudsak är pojkar som idrottar i [idrottshal-
lens namn]. Varför är det inga flickor som frekventerar hallen i någon större 
utsträckning? Jo, därför att det bara erbjuds typiska pojkidrotter i hallen, som 
innebandy och fotboll. (Gymnastik22) 

 
’Tjejsport’ – vilken gymnastikföreningarna underförstått positionerar sig 
som – ställs i relation till ’killsport’. Erbjuds inga flickidrotter kommer heller 
inte flickor att vara aktiva i idrotthallen. Uppdelningen mellan ’flickidrott’ 
och ’pojkidrott’ återkommer i flera versioner:  

Det är mycket svårt att få företag och andra att sponsra flickidrott. Ofta 
sponsrar de redan fotbolls- eller handbollsklubbar där det till största delen är 
pojkar som blir gynnande. (Gymnastik43) 

I en kommun med 40.000 invånare och bara 1 ishall för [föreningens namn] 
ideligen en kamp mot hockeyn (som består av mer än 90% av pojkar) om is-
tider. (Konståkning22) 

 
Berättelser om pojkar som blir gynnande i idrotten är med och bygger upp 
problembilden. Det komparerande angreppssättet ger bekymret legitimitet 
och är en styrningsteknik som  förordar en viss handling .’Flickidrott’ fram-
ställs som förlorare gentemot ’pojkidrott’ gällande träningstider och sponso-
rer, varför extra resurser i form av Handslagsmedel torde vara befogade.  

Flickors sämre villkor för idrottandet sträcker sig också utanför förenings-
idrotten: 

Det är framförallt flickorna som har dåligt med utrustning. Föräldrar verkar ej 
vilja ge dem. ”De slutar ändå snart”. (Bandy19). 

Vi har också märkt att deras [flickornas, min anm.] stöd hemifrån nedpriorite-
ras eftersom gymnastik inte anses ha lika hög status som eventuella bröders 
lagsporter. Föräldrar kan t o m anse att deras barns gymnastiktävlingar tar för 
mycket tid. Denna lågprioritering har de ärvt och agerar på liknande sätt mot 
de gymnaster som de är hjälptränare åt. Vilket gör att attityden sprids vidare. 
(Gymnastik95) 
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Skildringen av flickors villkor inom idrotten vävs här samman med en skild-
ring av en tänkbar familjesituation där flickornas intresse inte tas på allvar.  
Det blir bandyföreningens (Bandy19) plikt att ta ansvar för detta genom att 
införskaffa den utrustning flickornas bandyspelande kräver och gymnastik-
föreningens (Gymnastik95) uppgift blir att förändra attityden till flickornas 
idrottande.  

En generell bild är att de mansdominerade samt de könsjämna idrotterna 
pekar på ojämställda villkor inom den egna idrotten, där pojkar har bättre 
förutsättningar än flickor. Föreningarna ifrågasätter nuvarande utformning 
av verksamheten då den framställs vara till flickornas nackdel. Mer specifikt 
är det pojkars idrottande som skrivs fram som privilegierat. Förklaringen 
hänförs en manlig norm och tradition. Pojkarna är redan på arenan och flick-
or har nyligen klivit in. Genomgående är andemeningen att flickorna inte är 
problemet utan att det är föreningen som inte har anpassat sin idrottsverk-
samhet så att den gynnar flickor i tillräcklig grad. De förespråkade lösning-
arna är att anpassa och tillrättalägga aktiviteterna för dem som hitintills varit 
exkluderade, och detta sägs ske genom: könsuppdelad verksamhet, riktad 
information, kvinnliga förebilder och utbildning av ledare kring de aspekter 
som anses vara specifika för flickor. Målet är att flickor och pojkar ska ägna 
sig åt samma idrott, inom samma väggar, men att de inte ska idrotta tillsam-
mans.   
 I de kvinnodominerade idrotterna flyttas de ojämställda villkoren utanför 
den egna idrotten till att bli en fråga mellan olika idrotter. ’Pojkidrott’ ställs 
mot ’flickidrott’ och i den jämförelsen framstår flickorna uteslutande som 
förfördelade och marginaliserade. Betoningen ligger alltså på att pojkars 
idrotter är gynnade. Det kan handla om att de traditionella pojkidrotterna har 
en mer fördelaktig situation när det gäller träningstider eller sponsorer. Sär-
skiljande av flickor och pojkar ingår också här i tolkningsrepertoaren men är 
idrottsrelaterad; den givna ordningen är att flickor ägnar sig åt en viss typ av 
idrotter, pojkar åt andra.  

Gemensamt för samtliga idrotter är dock utgångspunkten att flickor behö-
ver särbehandlas för att bli lika och få likvärdiga förutsättningar. Problema-
tiken med förfördelade idrottsflickor ska lösas med särskilda satsningar rik-
tade specifikt och direkt mot flickorna. Likaså framstår gruppen flickor re-
spektive gruppen pojkar som homogena. Det finns inga påtalade skillnader 
inom kategorin flickor respektive pojkar avseende (o)jämställda villkor, och 
det finns inga grupper av flickor respektive pojkar som är mer 
(miss)gynnade än andra.  
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Rätt till rätt(vis) idrott – en sammanfattande analys 
Ett diskursivt möjlighetsvillkor som problematiseras i detta andra resultatka-
pitel har jag benämnt allas rätt att delta i idrottsrörelsen. I den här fram-
ställningen är det centrala flickor ska rekryteras till, samt stanna kvar i, idrot-
ten. Initierandet av Handslaget frammanar ett blottläggande av bristfällighet-
er i inkluderingen. Problemet som formuleras – alla är inte med – utgör pre-
missen för hur flickor produceras. Inkluderingsanspråken opererar som en 
styrningsteknologi vilken konstruerar vissa handlingar (flickor ska bli delta-
gare och stanna kvar i idrottsrörelsen) och kategorier som gångbara i sam-
manhanget (invandrare, funktionshindrade och företrädesvis flickor). Kate-
gorierna ska inkluderas i idrottsrörelsen, men för det krävs först att de diffe-
rentieras och iscensätts som exkluderade. Styrningstekniken kan alltså för-
enklat sägas anta formeln urskilja-etikettera-inkludera. Kategorierna är 
nödvändiga för den gemensamma förståelseramen. För att specifika insatser 
skall vara berättigade måste de framstå som intressanta och angelägna. De 
aktiviteter som föreslås i de olika projektansökningarna görs rimliga genom 
skildringar av kategorierna. De livsvillkor, beteenden och egenskaper som 
kategorierna sägs karakteriseras av är dock i många fall implicita och under-
förstådda (Börjesson, Palmblad & Wahl 2005, s. 43). Målet förefaller vara 
att utjämna skillnaderna mellan dem som vanligtvis har tillgång till idrotten 
– etniskt svenska pojkar – och mellan dem som vanligen inte har det, det vill 
säga flickor, invandrare och funktionshindrade. De subjektspositioner som 
artikuleras för flickor är exkluderade, minoritet och idrottsintresserade men 
med begränsad kunskap om idrotten. De utgör egenskaper och livssituationer 
som ses som påverkbara med hjälp av satsningar som Handslaget.  

I rekryteringsprojekten mobiliseras skolan som en viktig arena. I de flesta 
fall framstår rekryteringsinsatserna som  riktade mot de ’exkluderade’, med 
argument om att dessa grupper inte har idrottsdeltagande som ett givet alter-
nativ. Idrottsföreningarna intar aktörsrollen i initiativen och projekten hand-
lar om att informera om och leda aktiviteter som delvis är anpassade för nya 
målgrupper. Det slutgiltiga målet illustreras som rekrytering av de som ännu 
inte funnit sig tillrätta inom idrottsrörelsen. Mötet mellan skolan och idrotts-
rörelsen utmålas som nödvändigt, framgångsrikt och enkelt.  

Vid sidan av inkluderingsteknologin är en jämställdhetsteknologi verk-
sam. Problemen handlar inte endast om rätten till idrottsdeltagande utan 
också om att få idrotta på (ett) rätt(vist) sätt. Lika villkor, rättvisa förutsätt-
ningar, förfördelning och marginalisering utgör starka tankefigurer i diskur-
sen om flickor i idrotten. Flickor ska få sin rättmätiga plats i idrottsrörelsen. 
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Som jag har visat är det en komparerande, jämförande, teknik som används 
för att bygga upp trovärdigheten i den problemframställningen. Flickor och 
flickors idrottande jämförs med pojkar och pojkars idrottande. I en bekän-
nande ton utpekas de pojkdominerade idrottsföreningarnas egna verksamhet-
er som hitintills bristfälliga för flickor. Berättartekniken som nyttjas är själv-
insikt och självkritik: flickor är missgynnade. I relation till pojkar är de inte 
likvärdigt prioriterade inom föreningen och inte heller i relation pojkdrotter. 
Handslaget blir ett tillfälle till granskning och åtgärder. Det finns en tanke 
om förändring, ett ”då” och ett ”nu” är invävd i berättelserna om flickors 
idrottande; det har inte varit så bra, men Handslagssatsningen blir början på 
något nytt och för flickornas vidkommande något bättre. Berättelserna skulle 
kunna tituleras: ’Härifrån till jämställdheten’. 
 Resonemangen runt ’lika villkor’ rör sig kring direkta och konkreta 
aspekter: mer pengar, mer tid, mer utrustning, fler matcher och fler kvinnliga 
ledare. I samtliga idrotter poängteras att verksamheten måste präglas av ge-
menskap, samhörighet och gruppkänsla. Attityder och värderingar gentemot 
flickors idrottande, träningsinnehåll och organiseringen av aktiviteter, vilka 
kan sägas utgöra kvalitativa aspekter av villkoren för flickors idrottande, 
görs också till relevanta förändringsområden. I de pojkdominerade och köns-
jämna idrotterna framstår könsdelade grupper som den självklara lösningen. 
Problemet med en ojämställdhet idrottsverksamhet skall alltså lösas genom 
att könen skiljs åt, något som ska förväntas säkerställa att idrottande flickor 
får en mer skälig tillvaro, och till att stärka och utveckla flickors verksamhet. 
Önskemålen om en uppdelning mellan flickor och pojkar och tanken om den 
enkönade gemenskapen kan läsas genom Butlers (2007) heteronormativa 
matris. Den heterosexuella diskurs som reglerar den idrottsliga praktiken bär 
på socialt bundna föreställningar om flickor/kvinnor och pojkar/män inom 
idrotten. I Handslagssatsningen konstrueras flickor och pojkar som olika 
varandra och givna olika idrottsliga förutsättningar, det vill säga olika genus-
föreställningar. Förslaget med att dela upp flickor(s) och pojkar(s) (kroppar) 
i olika grupper är konsekvent med den heterosexuella matrisen. En dualistisk 
syn på kön gör att särskiljandet framstår som logiskt. Men, och det åter-
kommer jag till i diskussionen, att bilda enkönade grupper är en teknik som 
riskerar att vidmakthålla den heterosexuella maktordningen. 
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6. Med omsorg om medborgaren  

Ytterligare ett diskursivt möjlighetsvillkor som utgör en betingelse för dis-
kursen om flickor och flickors idrottande är strävan efter en välmående och 
skötsam befolkning. I dessa framställningar utgör farhågor om en svikande 
folkhälsa och utmanande av sociala ordningar centrala förståelseramar. Pro-
blemområdet återkommer i ansökningar från samtliga idrotter i studien. Lik-
som i föregående resultatkapitel problematiseras styrningen med hjälp av 
Foucaults maktfrågor: vilka teknologier och tekniker opererar diskursen? 
Vilken är styrningens riktning? Vilka positioner blir möjliga i dessa utsagor?   

Flickorna och folkhälsan  
Vi börjar med några ansökningar från bandysporten. Här är det idéer om att 
barn och unga är inomhus för mycket som ska sanktionera satsningen. 

Målet är att det här ska bli en årlig tradition att vi kan vända oss mot kommu-
nens alla barn i årskurs 4-6 och att vi varje år kan fånga upp ett antal tjejer 
och killar som kommer att vilja ägna en del av sin fritid till denna hälso-
samma sport som bedrivs ute i alla väder. (Bandy42) 

 
Det primära syftet med ”Bandy för alla” är att locka fler barn att börja spela 
bandy. Genom att fler barn vistas utomhus och sysslar med lämplig motion 
under vinterhalvåret, bidrar projektet till en bättre folkhälsa och ett ökat väl-
befinnande inte bara för barnen själva utan i många fall också för deras famil-
jer. (Bandy39) 

 
Ansökningstexterna byggs upp genom att påtala bandyns hälsomässiga för-
delar. Bandyn presenteras med en rad hälsorelaterade ord: ’hälsosam’, 
’lämplig motion’ och ’välbefinnande’. Den framhålls som särskilt lämplig 
eftersom den är en vintersport som bedrivs utomhus. I Bandy39 tilldelas 
bandysporten en större betydelse än bara för det enskilda barnet; man hoppas 
bidra med ökat välbefinnande för ”alla”; för hela familjen och för kommu-
nens alla barn. Förbättringsanspråken går utanför den enskilda individen och 
även utanför föreningen. En bandyförening har döpt sitt Handslagsprojekt 
till ”Att få bygden i rörelse” (Bandy16) och beskriver i sin ansökan om pla-
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nerna på att få fler barn, unga och också vuxna att röra på sig i det samhälle 
föreningen verkar. Ytterligare en projektskrivning formulerar syftet som: ”att 
medverka i [kommunens namn] projekt ’Friskare ungdom i kommun.’” 
(Bandy42).  

Precis som i några andra avseenden gestaltas flickor som en grupp med 
mer begränsade möjligheter än andra. Här är det chansen att få utöva en id-
rott som ger frisk luft som lyfts fram:  

Utbudet av utomhusaktiviteter för i synnerhet flickor på våra breddgrader är i 
det närmaste att betrakta som obefintligt. Vikten av att vistas utomhus tror vi 
oss kunna märka i sjukfrånvaron i skolan. (Ej någon vetenskaplig undersök-
ning men ändå). (Bandy35) 

 
Det är viktigt att få frisk luft, och användandet av begreppet ”i synnerhet” 
konstruerar att det är speciellt viktigt för flickor. Citatet postulerar samban-
det bandy-utomhus-mindre sjuk. Sambandet görs giltigt genom påståendet 
om bandyns kapacitet att minska sjukfrånvaro (även om det påståendet följs 
upp av en lite mer återhållsam text i parantes). Det retoriska greppet, att för-
tydliga att man inte lutar sig mot någon vetenskaplig studie men flikar in 
orden ’men ändå’, ger intrycket av att det hade kunnat vara så. Retoriken 
tjänar till att säkerställa att utomhus är bättre än inomhus och det går, i prin-
cip, att mäta.   

Andra infallsvinklar av hälsa artikuleras.  

Vårt syfte är att ge flickor, men även pojkar, möjlighet att i [ortsnamn] få ut-
öva danslek och dansmix istället för att sitta vid TV:n och datorn. Vi vill ge 
ungdomarna alternativ och möjligheter att få en bra grund för framtiden. Va-
nor som man skaffar sig i barn- och ungdomen har man med sig genom hela 
livet. (Gymnastik30) 

 
I Gymnastik30 ses skärmbundna sysselsättningar som konkurrenter till mot-
ionsaktiviteter och de utgör ett hot mot god hälsa. Projektet är döpt till 
Framtidens rörelse och signalerar en långsiktig investering. TV och dator 
ska ersättas av något bättre. Genom att framhålla att vanor formas redan i 
barndomen blir föreningens insats att peka ut den ’rätta’ riktningen för de 
unga extra betydelsefull. Idrottsföreningen positionerar sig som fostrare av 
god hälsa. 

Syftet är att få de ungdomar och barn som finns i vår by att inse hur roligt det 
är att röra på sig. Vi vill även visa dem att man kan äta god och nyttig mat. Vi 
har sett tendenser till att barnen tycker att det är jobbigt att röra på sig, de har 
dålig motorik och många är i riskzonen till överviktiga. (Gymnastik3) 
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Ansökan Gymnastik3 etablerar en relation mellan rörelse, motorik och över-
vikt. Konsekvenser av för lite rörelse och dåliga matvanor påtalas: sämre 
motorik och risk för övervikt. Lösningen på överviktsproblematiken stavas 
fysisk aktivitet och nyttig mat, något som idrottsföreningarna står till tjänst 
med. Att de unga ska ’inse’ att det är roligt med rörelse låter påskina att det 
är något som de unga behöver upplysas om och lära sig. Inaktivitet framstår 
som ungdomarnas naturliga val, motståndet mot fysiska aktiviteten behöver 
övervinnas, och det görs med attraktiva aktiviteter. 

Fler ansökningar lyfter fram överviktsproblematiken, i synnerhet i de 
flickdominerade idrotterna.  

Vi tycker att det vore spännande och angeläget att locka med fler attraktiva 
aktiviteter för flickor i åldersgruppen 13-20 år. Den senaste tidens övervikts-
debatt pekar också på behovet. (Gymnastik89) 

 
Gymnastik89 gör sitt projekt angeläget genom att åberopa en ”överviktsde-
batt”. Liksom i fallet Ridsport49 och Gymnastik64 nedan som refererar till 
”larmrapporter” respektive ”forskningen” fungerar tillvägagångssätten som 
styrningstekniker. Angreppssättet förstärker ett påtalat behov och ger frågan 
dignitet. Om problemet i fråga konstrueras som en angelägenhet för många, 
eller ges en vetenskaplig förankring, är det svårt att ifrågasätta satsningens 
relevans och betydelse.   

(Målet) Tanken är att dessa medlemmar skall förstå och intressera sig för nyt-
tan av att äta rätt och av att röra på sig regelbundet. I dagens samhälle med 
alla larmrapporter om fetma och självsvält anser vi på vår förening att detta är 
ett väl underbyggt projekt. Föreningen (föreningens namn) vill i egenskap av 
”fritidsgård” hjälpa till att sprida budskapet om vikten av sunt leverne till 
våra barn och ungdomar. (Ridsport49) 

 
Den allvarliga situationen med övervikt ska lösas med initierande av fysisk 
aktivitet. ”Fetma” och ”självsvält” får tillsammans med alltför låg fysisk 
aktivitet representera en samtida livsstilsproblematik.  

Våra barn drabbas i allt större utsträckning av minskad fysisk aktivitet i våra 
skolor och således kommer barnen att ha svårare att leta egna vägar till 
fysiska aktiviteter. Barn som är aktiva inom en idrott är inte främmande för 
att prova fler. Minskade fysiska aktiviteter är enligt forskningen en av 
orskerna till de ökade problemen med överviktiga barn i grundskoleålder. Vi, 
[föreningens namn], har inte de resurser som krävs för att kunna starta upp en 
barnmotionsgrupp i gymnastik i vår föreningen utan att lägga kostnader på 
barnen och deras föräldrar. (Gymnastik64) 
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Sambandet mellan övervikt och minskad fysisk aktivitet bestyrks i Gymnas-
tik64 i uttrycket ”enligt forskningen”. Idrottsföreningarnas initiativ sätts i ett 
större sammanhang vilket förstärker dess berättigande. ’Våra barn’ (Gym-
nastik64) signalerar att det här är frågor som är angelägna för hela samhället. 
Övervikt är ett gemensamt problem som kräver gemensamma ansträngning-
ar. Den minskade fysiska aktiviteten i skolan framställs som en bov i dramat 
då skolan inte längre kan erbjuda rörelseerfarenheter som gör barn mer be-
nägna att pröva på olika idrotter. Möjligheten att vara fysisk aktiv framstår i 
Gymnastik64 som villkorat av socioekonomiska förutsättningar. Utan 
Handslagsmedel riskerar vissa grupper barn att bli utan möjligheten att bli 
fysiskt aktiva.  

När dåliga kostvanor utpekas som orsak får ”snabbmaten” symbolisera de 
otillfredsställande matvanor som ungdomarna riskerar att lägga sig till med.  

(Bakgrund/Syfte) Utveckla och upplysa barn och ungdomar om deras kost-
vanor. Vi lever i ett samhälle med mycket snabbmat och medförande dåliga 
matvanor. Barn och ungdomars dåliga kostvanor kan få väldigt stora konse-
kvenser för framtiden. (Ridsport59)  

 
’Snabbmat’ konstrueras som en ofrånkomlig aspekt av ungas tillvaro, till 
vilken de behöver ompröva sitt förhållande. Bekymren i Ridsport13 nedan 
handlar om otränade, överviktiga unga med en alltför liberal hållning till 
droger.  

Vi vet att problemet med otränade och överviktiga barn och ungdomar idag 
är stort och förmodligen blir än större om vi inte gör något nu. Vi vet också 
att ungdomar på olika sätt lätt kommer i kontakt med så kallade partydroger 
och att accepterandet av droganvändandet är större idag. Vi tycker att det är 
viktigt att även vi jobbar drogförebyggande med våra barn och ungdomar. 
Vår förening har under flera års tid jobbat med olika projekt för att behålla 
våra ryttare rökfria. Vi har lyckats väl med detta och har en klubbkultur som 
är rökfri. Vi vill på samma sätt jobba med våra barn och ungdomar med öv-
riga drogfrågor som finns i vårt samhälle. (Ridsport13) 

 
Ansökan Ridsport13 är exempel på en ganska vanlig uppställning, där första 
delen av texten formulerar det problem som föranleder Handslagsansökan 
och i den andra halvan beskrivs föreningens förhållningssätt och möjliga 
bidrag. En teknologi som praktiseras där, och i Ridsport59 samt flera andra 
ansökningar, är ’framtiden’. Framtiden som teknologi konstruerar vissa sätt 
att tänka om livet och individer. I ansökningshandlingarna iscensätts bilder 
av hur framtiden kan te sig. I något sammanhang konstrueras framtiden som 
visioner, med positiva skildringar av ett framtida samhälle. I ansökningarna 
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ovan, liksom i flera andra, utmålas en inte alltför ljus framtidsbild; företeel-
ser förknippade med ungdomsåren kommer att få negativa konsekvenser på 
längre sikt om inga insatser görs. Det är vissa individer som utgör hotet mot 
den ’goda framtiden’; de som är otränade, överviktiga och/eller har ett lätt-
vindigt förhållningssätt till droger. När framtiden fabriceras används signal-
ord som ’oro’, ’dåligt’ och ’problem’. Tonen är bekymrad, vad ska hända om 
flickorna fortsätter på den inslagna vägen? Nära förbundet med framtidstek-
nologin är ett risktänkande. I ansökningarna skisseras olika riskscenarier 
fram, där de ungas (o)hälsa eller moraliska försämringar sätts i fokus. Ef-
tersom det inte går att urskilja några särskilda individer som är i riskzonen 
för bekymren, det framstår som om alla ungdomar kan råka illa ut, förefaller 
alla ungdomar vara av intresse för föreningarna.  

 Utdraget ovan, liksom Ridsport53 nedan, exemplifierar en vanligt före-
kommande retorisk teknik; användningen av ’vi’. ’Vi vet’ och ’vi har upp-
märksammat’ tyder på egna erfarenheter och utstrålar enighet och konsen-
sus, både om vad som är problemen och hur de ska lösas. De inringade pro-
blemen, droger eller övervikt bland barn och ungdomar, görs självklara, och 
till en slags common sense – ett slags allmänt vetande. ’Vi:et’ appellerar 
också till läsaren av ansökan genom vädjan till igenkänning och uppmaning 
till aktion. 

Vi har uppmärksammat, precis som i övriga samhället, att det äts mer chips 
och godis än tidigare. Vi har också med oro noterat att medelvikten har ökat 
även bland de mindre. Vi har fått använda fler stora hästar i ponnygrupperna 
för att klara överviktiga ungdomar. Styrelsen har bildat en arbetsgrupp för att 
studera och hitta lösningar på detta problem. Vi önskar genomföra en stor 
förändring av våra barns och ungdomars vanor i cafeterian. Informera och 
upplysa om fördelarna med att äta och dricka riktigare. (Ridsport53) 

 
Liksom i de andra textutdragen är övervikt laddat, och det utgör en symbol 
för en problematisk livsstil. Ovanstående förening har själva upplevt konse-
kvensen av ungdomars ökade vikt. Överviktsproblematiken har tagit sig 
vardagliga och konkreta uttryck i deras verksamhet genom att man behöver 
låta de stora hästarna gå i grupper där ponnyer egentligen ska användas. Det 
finns alltså ett verkligt fog för oron. Att det blivit en fråga för styrelsen är att 
accentuera problemets angelägenhet. Vissa matprodukter får representera det 
dåliga. Här är det chips och godis får utgöra sinnebilden för dålig livsstil. I 
Ridsport78 nedan är det pizza och pirog. 

På vår klubb tillbringar många tjejer största delen av sin fritid. Många åker 
direkt från skolan ut till stallet. Vi har förstått av samtal med många att skol-
maten inte är så populär och att många hoppar över det målet. På klubben har 
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vi ingen mat att erbjuda de ungdomar som kommer, utan de värmer sin med-
tagna ”pan pizza” eller ”pirog” i mikron. Denna verkar vara i stort sett vara 
det enda de äter på hela dagen fram till att de lämnar stallet vid åttatiden på 
kvällen (förutom frukosten vi antar att de äter innan skolan): många ungdo-
mar har då tränat en kanske t.o.m. två hästar, ryktat, mockat, sadlat och 
kanske dessutom ska cykla 5 km hem innan de får mat. Hur orkar de? Att 
rida mocka, rykta mm. är energikrävande, vart får de energin ifrån? Hur höga 
krav ska vi ha på våra tjejer på våra lektioner och träningar? Kan vi kräva 
maximal prestation av dem som inte ätit tillräckligt? (Ridsport78) 

 
En utförligare beskrivning av flickors kostvanor och matintag under en dag 
ställs mot bilden av de fysiska krav flickor ställs inför, och vad de ska orka 
med under tiden de är i stallet. Flickors matsituation framstår då som orim-
lig. Att de äter dåligt bekräftas genom hänvisning till ”samtal med många”, 
en övertygelseteknik som ger utsagan trovärdighet och gör budskapet ange-
läget. De retoriska frågorna väcker sympatier för flickors situation.  

Det är emellertid inte bara farhågor för övervikt som idrottsföreningarna 
ska ta ansvar för utan också ätstörningar. 

Att laga bra mellanmål tillsammans för att utveckla medvetandet om bra 
kostvanor är ett annat inslag i satsningen. Speciellt med tanke på den situat-
ion som råder då allt fler unga flickor utvecklar ätstörning. (Ridsport72) 

 
Ätstörningsproblematiken förknippas med flickor och den presenteras som 
ett problem som ökar. Ökade kunskaper framställs här och i många andra 
ansökningar som en gångbar väg för att komma tillrätta med bekymren.  

Med stöd av förebilder och expertis 
Många föreningar söker pengar till utbildningsinsatser av olika slag. Flickor, 
i synnerhet de som är i tonåren, presenteras som i behov av mer kunskaper 
om kost, mental träning, antidrogfrågor, ätstörningar, träningslära och så 
vidare. Genom upplysning, information och utbildning ska flickors liv och 
idrottande förbättras.  

Vi vill i projektet också göra ungdomar uppmärksamma på vikten av att 
vårda sin kropp och själ. Detta ska ske i form av bland annat föreläsningar 
om träning, mental träning, kosthållning och drogmissbruk. Vi vill också 
motverka mobbing och rasism samt ta upp frågor kring medmänsklighet, de-
mokrati och alla människors lika värde. Detta ska ske genom olika gruppak-
tiviteter samt föreläsningar om mobbing och rasism (med utgångspunkt från 
föreläsning om Levande historia). (Ridsport64)  
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De unga behöver fästa uppmärksamhet på omsorgen om sig själva (mental 
träning, kost, vård av kropp och själ) men också andra människor (med-
mänsklighet, alla människors lika värde, motverka mobbning och rasism). 
Till hjälp får de föreläsningar och gruppaktiviteter. Föreläsningarna har vari-
erande innehåll och har både kroppslig och mental omvårdnad i fokus. Ett 
till utdrag i samma anda: 

Projektet går ut på att få tjejerna som slarvar med maten att lära sig mer om 
hur de kan prestera och orkar mer. Detta genom att gå en kurs. Kursen inne-
håller studiecirkel i kost och näringslära, matlagning, träning och föreläs-
ningar med fackmän. (Ridsport78) 

 
Här är målgruppen mer preciserad, det är flickor som ”slarvar med maten” 
som är föremål för insatserna, och de ska ledas rätt. Genom föreläsningar ska 
ungdomar bli upplysta om hur kosten kan förbättra deras välmående och 
prestation.  

Brottningsföreningen nedan exemplifierar projekt där kända brottare ska 
presentera brottningssporten i skolan, ett besök som också skall inkludera ett 
hälsobudskap. 

 
(Vad vi ska göra) Föredrag av våra affischnamn [anger flera manliga lands-
lagsbrottare, min anm.] om ämnen som droger, integration, hälsa och idrott. 
Anorexi – idrott av [anger en kvinnlig landslagsbrottare, min anm.] Många 
lärare betraktar detta som ett stort problem, speciellt bland tjejer. (Brott-
ning22) 

 
Framgångsstrategin är att ett antal kända brottningsprofiler ska fungera som 
förebilder och budbärare, inte bara för brottningssporten utan också i hälso- 
och integrationsfrågor. Med sin status ska de ge tyngd åt viktiga ämnen. De 
framgångsrika idrottarna får illustrera och personifiera hur man tar hand om 
sig själv och sin kropp. De får representera det ’rätta sättet att leva och vara’. 
Som ”affischnamn” positioneras de som ovanligt lyckade exempel på detta. 
Ett av föreläsningsämnena anges vara anorexi och idrott. Liksom i 
ridsportsexemplet ovan är det kategorin flickor som attribueras problemet 
med anorexi. Det är den kvinnliga landslagsbrottaren som ska vara förelä-
sare, inte någon av de manliga, och genom en hänvisning till lärares erfaren-
heter förstärks anorexi som ett ’tjejproblem’.  

Ämnesexperter föreslås för att ge kraft åt kunskapsinnehåll och bidra till 
att ungdomarna ges rätt vägledning.  

(Beskrivning av projektet) Utbildning/upplysning om hur flickors kroppar 
påverkas av motion – kost – rökning – droger mm. En av ”gladiatorerna” från 
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TV (Etna) reser runt bland ungdomar och föreläser om vikten av att äta rätt 
och motionera mer samt avhålla sig från droger. (Ridsport36) 

Att ta in föreläsare med egen erfarenhet av Alkohol, Narkotika och Tobak 
som verkligen kan berätta vad som händer med kroppen när man missköter 
den, tror vi kan få våra ungdomar att tänka till. (Brottning8) 

Vi tror att det skulle vara oerhört värdefullt för våra ungdomar att få ordentlig 
information om konst, motion, droger, mental träning, tränings- och tävlings-
planering etc. och hur det påverkar dem först och främst som personer men 
även deras tränings- och tävlingsresultat. Därför skulle vi vilja arrangera en 
föreläsningsserie på ovanstående tema under vårterminen. Samtidigt är vi helt 
övertygade om att det kan vara svårt att fånga ungdomarnas intresse om vi 
som föräldrar eller någon ”anonym expert” ska hålla dessa föreläsningar. Vi 
skulle därför vilja satsa ordentligt och bjuda in exempelvis: 

• Maria Gretzer – vikten av fysisk träning för ryttaren 
• Piia Pantsu – mental träning för tävlingsryttare 
• Peder Fredricson – hur jag fick struktur på min träning och ridning 

inför OS. 
Det kan naturligtvis vara andra, dessa är ännu inte tillfrågade utan bara ex-
empel. Det viktiga är att det är kända namn, som lockar ungdomarna och får 
dem att lyssna. Idolfaktorn är nog så viktig om vi ska nå fram! (Ridsport9) 

 
Utbildningsinnehållet rör både idrottslig och personlig utveckling, hälso- och 
livsstilsfrågor. Avskräckande exempel blandas med goda dito. Med kun-
skaper och erfarenheter ska experten ge legitimitet och trovärdighet åt kun-
skapen ungdomarna ska tillägna sig. ”Idolfaktorn” har betydelse. Enligt 
Ridsport9 kommer inte ”vem som helst”, exempelvis föräldrar eller en ano-
nym kunnig person, ha samma genomslagskraft som en extern, känd expert. 

Den moderna maktutövningen sker också genom självstyrning. Individen 
ska lära sig att styra och disciplinera sig själv i en riktning mot de sociala 
normer som råder. Den typen av tankesätt blir mer tydlig i vissa Handslags-
ansökningar: 

(Metod) Anordna matlagnings-/näringslärakursen. En kurs där vi blandar te-
ori med praktiska övningar. Vi hade tänkt att börja med att ta reda på vilka 
matvanor som barnen och ungdomarna har idag. Utifrån det ta hjälp av en di-
etist och få alla deltagare att göra nya bättre, nyttigare förslag på olika maträt-
ter.  

(Utveckling) Att äta nyttigare och att vår cafeteria får en ny inriktning. Att 
inte bara äta kexchoklad och coca-cola när dom är hungriga och stressade. 
Genom barn och ungdomars nya kunskaper ska dom få insikt att bryta möns-
ter och att lära sig att tänka och äta nyttigare mat. Vi vill att dom själva ska få 
upptäcka att nyttig mat också kan vara god och nyttig. (Ridsport59) 
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I Ridssport59 exemplifieras åtgärderna som leder till självreglering. An-
greppssättet är att individerna ska synliggöra och utvärdera sitt nuvarande 
beteende. Därefter ska eventuella korrigeringar leda till förbättringar. Syn-
liggörandet ska helst ske genom att individerna ”själva ska få upptäcka” 
fördelar med nyttig mat och internalisera det ’rätta’. Styrningen sker utan 
förmaningar eller tydlig yttre påverkan. Styrningen i rätt riktning går genom 
individen själv. Individerna förväntas vara ansvarstagande, aktiva i livsstil-
sval och med förbättringsambitioner av kroppsliga och moraliska själv. Att 
byta ut cafeterians utbud är en mer direkt styrning genom vilken ungdomar-
na skall guidas rätt. Kunskaper ska leda till insikter och mönsterbrytning.  
Självregleringen ses inte bara i utsagor kring formandet av en hälsosam indi-
vid. Självövervakning, att skaffa sig kännedom om sig själv, är också viktigt 
i formandet av den ideala idrottaren. 

För tävlingsåkarna ska en lektionsserie inledas under hösten med temat: kost, 
hälsa, träning. [---] Dessutom ska en träningsdagbok tas fram och introduce-
ras. Avsikten är en gradvis introduktion där åkarna inledningsvis bara skriver 
in vilka träningspass som genomförts, för att bygga upp en vana att doku-
mentera och reflektera över sin träning. [---] Slutmålet är att skapa en hel-
hetsbild av det idrottsliga utövandet, en förmåga att se orsakssammanhang, 
att man exempelvis efter en tids sjukdom med naturlighet gör sämre ifrån sig 
på träning. Det är en väg till självkännedom för åkare, såväl som till goda 
egna resultat. (Konståkning22) 

 
Träningsdagboken ska ge kännedom om självet och fungera som en gransk-
ningsprocess av effekterna av en viss träning och upplägg. Utövarna ska 
”utveckla förmågan att se orsakssammanhang”. Att dokumentera, reflektera 
och utvärdera självet är en effektiv självstyrning och en påtaglig styrnings-
mentalitet.  

Samhället och den unga medborgaren  
Frågor relaterade till hälsa – eller snarare till ohälsa – presenteras som ange-
lägna att komma till rätta med för den enskilda flickan och framförallt för 
hela samhället. Folkhälsorepertoaren utgörs av (in)aktivitet, kost och över-
vikt, droger och alkohol. En generell bild är att individen, det vill säga flick-
orna, har ansvar och skyldighet att göra val som bidrar till bättre folkhälsa. 
Men det finns också ansökningar som talar om samhället och de villkor som 
flickorna växer upp i. En teknik att göra satsningar på flickor relevanta, vik-
tiga och legitima är att skildra samhället som dagens barn och unga växer 
upp i som hotfullt och hårt.  
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I det alltmer hårda samhälleliga klimatet som råder så är det av stor vikt att 
man som individ har ett bra självförtroende och en bra självbild. Vi menar att 
en del i detta är att känna sin kropps begränsningar och förmågor. Brottnings-
träning tror vi är ett utmärkt sätt att utveckla kroppens olika fysiska och psy-
kiska förmågor. Förmågor som speciellt flickor i unga åldrar mår bra av att 
träna. (Brottning17) 

I det allt hårdnande samhällsklimatet behöver ungdomar en meningsfull fri-
tidssysselsättning som inte bara tillgodoser deras behov av motion utan också 
hjälper dem att på ett djupare plan stärkas som individer och medborgare. 
Den påverkan som media utövar på ungdomar (att vara framgångsrik, snygg, 
trendig) gör att man ofta upplever sig som mindre värd då den egna eller för-
äldrarnas ekonomi inte kan tillgodose alla krav. Ungdomar och barn pressas 
till att fly verkligheten, inte så sällan sker det genom drogmissbruk och kri-
minalitet. Det hårda klimatet är särskilt påfrestande för tjejer som i allt större 
grad riskerar en ”social utslagning” med en rad problem som följd. (Brott-
ning19) 

 
Samhället framställs som något riskfyllt, något därute, utanför föreningsid-
rotten, som ungdomar måste skyddas ifrån och framförallt förberedas inför. 
Livet som de unga lever just nu och skall möta framöver är ingen lätt historia 
utan är förenad med svårigheter och problem. I denna riskteknologins berät-
telse utgör samhället och livet som ungdom något farofyllt. Genom risktek-
nologin positioneras flickor som särskilt i riskzon för allehanda faror. Indivi-
den tycks vara lämnad åt sig själv. Det går inte att förlita sig på andra utan 
som ung behöver du vara stark och självständig, särskilt om du är flicka. En 
god fysik ger självkännedom och skapar förutsättningar att stå emot pressen 
som dagens unga ställs inför. Ytterst handlar det om att den unga befolk-
ningen ska anpassas till välfärdssamhällets skötsamhetsnormer genom att 
undvika olika riskfaktorer. Varför flickor skulle löpa större risk till social 
utslagning utvecklas dock inte.  
 Handslagsansökningarna beskriver olika insatser som skall förhindra 
utvecklingen mot mindre välartade samhällsmedborgare. Tekniker för for-
mandet av den goda samhällsmedborgaren är framtagande av policy, utbild-
ningar och föreläsningar i ämnen som föreningar bedömer vara adekvata. 

Inom ramen för projektet kommer en ungdomspolicy för [föreningens namn] 
att upprättas. Policyn kommer bland annat behandla frågor omkring droger, 
fair play och allas lika värde. (Bandy10) 

Frågor som bör aktualiseras och som man bör ha med i sin policy är fair play, 
språk, svordomar, droger, hur vi beter oss mot domarna. (Bandy14)  

Följande föredrag kommer att ingå i brottarskolan: kamratskap och före-
ningsliv, kostinformation att äta rätt, klubbens verksamhet och policy, respekt 



 114

och integration samt att ta avstånd från droger. Målsättningen är att få fler 
barn och ungdomar till vår verksamhet, men också att föredragen ska ge dom 
en bra grundinställning som dom har nytta av i livet.  (Brottning14) 

 
Brottning14 framhåller att idrottsföreningarnas uppdrag sträcker sig utanför 
de rent idrottsliga aktiviteterna, idrottsföreningarna kan fungera som vägle-
dare genom livet. Föreningen ska ge kunskaper och värden till barn och ung-
domar. 

Idrottsverksamheten i allmänhet, och Handslaget i synnerhet, blir ett mo-
raliskt projekt där man riktar in sitt fokus på områden som uppenbarligen 
tenderar att vara problematiska för ungdomar inom och utom idrotten. I detta 
sociala fostransprojekt tas å ena sidan ungdomarnas parti, och förståelse 
visas för att ungdomsåren är en svår tid. Å andra sidan ställs krav på gott 
uppförande; de behöver skärpa sig lite, inte svära, ta avstånd från droger, och 
de ska bete sig schysst mot varandra och domare. Det är frivilligt att vara 
med i föreningsidrotten, men när du väl är med förväntas du bete dig enligt 
vissa normer, inte bara de idrottsliga regelsystemen utan också i enighet med 
idéer om den goda människan. Båda berättelserna skildras i riskteknologin.  

Formandet av ett hälsosamt och skötsamt subjekt – 
en sammanfattande analys   
Folkhälsofrågor och samhällets omsorg om medborgaren utgör ett möjlig-
hetsvillkor som formar diskursen om flickor och flickors idrottande i Hands-
lagssatsningen. Det framstår som angeläget att komma tillrätta med en ho-
tande folkhälsoproblematik och att säkerställa goda livsstilsval. När hälso-
frågor lyfts fram i ansökningarna blir tonläget något allvarsammare än i re-
sonerandet runt andra problem. Argumenten kring (folk)hälsa indikerar oro, 
medan tonen i talet om ojämställdhet är mer irriterad och ilsk.  

 Påtalandet av presumtiva problematiska medborgare är vad Foucault 
skulle säga typiskt för biopolitiken. Foucault (1998/1976) visar att biopoliti-
ken (biopower) är en maktform där staten reglerar och kontrollerar befolk-
ningen genom livets alla stadier. Föremålet för styrningen är befolkningens 
och individens välfärd och förbättring av dess kapacitet. Den goda, hälso-
samma och produktiva samhällsmedborgaren ska fostras. Tillvägagångssättet 
går inte genom att använda lagar eller bestämmelser utan genom att beteen-
den, tankar och känslor styrs i en viss riktning. 
 Biopolitikens strävan efter att optimera befolkningens liv kommer att 
rikta sökarljuset mot de grupper som löper risk att störa välfärdsprojektet. I 
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Handslagssatsningen talar man om flickors väl och ve, där vissa grupper av 
flickor pekas ut som varandes i riskzon för mindre bra livsstilar. De blir fö-
remål för förebyggande insatser och vaneförbättringar. De ska styras i rätt 
riktning. Flickorna ska transformeras från riskfyllda objekt till ansvarsfyllda 
subjekt. Välfärdsutvecklingen kräver normaliserande processer. Strävan efter 
en hälsosam livsstil och moraliska själv gör att i synnerhet tonårsflickor in-
volveras i ett nät av disciplinerande och normaliserande tekniker.  

En teknologi som vägleder och skapar särskilda subjekt i Handslagssats-
ningarna är ’Framtiden’. I en vanlig mening refererar framtiden till en tid 
som ännu inte har inträffat, men Hultqvist (2006) gör tydligt att ’framtiden’ 
är en konstruktion i nutid. I Handslagsansökningarna formuleras behov av 
och en vilja att forma framtiden, en slags förhoppning om att kunna förutse 
och styra den. Vårt sätt att tänka och tala om framtiden genererar handlingar 
i en viss riktning. Den utstakade riktningen går mot god hälsa och god moral. 
(Hultqvist 2006). Nära förbundet med framtidsteknologin är ett annat 
centralt element i folkhälsordiskursen: en riskteknologi. Riskrepertoaren 
består av oro och potentiella hot. Risktänkandet som teknologi för styrning 
iscensätter samhället och i synnerhet framtiden som riskfylld, olycksbådande 
och farlig (Hultqvist 2006).  

I Handslagsansökningarna utmålas riskscenarier fram, där bekymmer för 
såväl flickors och samhället illustreras. Att inte vara med i föreningsidrotten 
framställs som en uppenbar risk livsförsämring. Några livsstilar avvisas. I 
talet om folkhälsa och omsorgen om medborgaren blir det särskilt tydligt 
vilka subjekt som efterfrågas. Vissa beteenden och handlingar framställs 
som bra respektive dåliga, i enighet med sociala skötsamhetsnormer. En 
effekt av styrningsteknologierna är således att vissa kategorier konstrueras 
som potentiella riskgrupper (Hultqvist 2006). Den iscensätter en viss typ av 
subjekt och subjektspositioner, medan andra varianter förefaller ologiska. 
Framtidsteknologin och det vidhäftande risktänkandet blir i Handslagsan-
sökningarna en producent av en problematisk femininitet: ätstörningar, över-
vikt, fysisk inaktivitet, och bruk av alkohol och droger. I satsningen skjuter 
man in sig på de osäkra korten. Specifika individer ska identifieras och juste-
ras så att de tryggas vilket  borgar för en bra framtid för dem själva och för 
samhället i stort. Problemen ges dignitet genom larmrapporter, hänvisning 
till forskning och ett slags common sense. Detta ’vetande’ producerar pro-
blematiska individer. I Handslaget genererar idén om ’Framtiden’ diverse 
projekt, arrangemang och aktiviteter. De är tekniker som ska lösa de identifi-
erade problemen. Föreningarna tar hjälp av auktoriteter, experter och före-
bilder inom olika områden samt använder skolan som en aktör i förbättrings-
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arbetet. Insatser som utbildning, information, ändrat utbud, rökförbud vägle-
der flickorna till en bra livsstil. Allra helst ska individerna bli självregle-
rande, de ska lära sig att själva ta ansvar för sig själva och sin framtid. Det är 
en påtaglig styrningsmentalitet.  
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7. Föreningsidrottens självförståelse 

I det fjärde resultatkapitlet avser jag att illustrera hur diskurser om förenings-
idrotten utgör ett möjlighetsvillkor som stipulerar vissa representationer av 
flickor. Här belyses hur föreningarnas satsningar på flickor legitimeras ge-
nom idrottsrörelsens sätt att konstruera sig själv, en slags idrottsrörelsens 
självförståelse. I texten skall konstruktionen av föreningsidrotten dissekeras: 
Vilken är idrottsföreningarnas självförståelse och hur produceras den? Vad 
framstår som relevant att presentera om föreningsidrotten när det ska satsas 
på flickor?  

Föreningsidrotten är bra 
En solid bas i föreningsidrottens självförståelse utgörs av fabrikationen om 
idrotten som en i grunden god och positiv kraft för människor och i synner-
het de unga. utgör. Ansökningar från samtliga studerade idrotter fabricerar 
idéer om idrottens förträfflighet. Några utdrag som illustrerar vad förenings-
idrotten tänker sig bidra med:  

(Föreningens namn) idé är att alla ska få vara med och spela samt att arbeta 
för att bandyns gemenskap ska fostra spelarna till goda människor. Alla i för-
eningen arbetar ideellt. (Bandy16) 

 
Vid sidan av inkludering, som diskuterats tidigare i avhandlingen, framstäl-
ler bandyföreningen idrotten som fostrande. Det är människan som skall 
fostras, inte idrottaren i första hand, och medlet för det är den gemenskap 
som uppges finnas inom idrotten. Ett signifikant signalord som konstruerar 
idrottsrörelsen är ’idealitet’. Ideellt arbete kodas som tilltalande och efter-
strävansvärt. I vissa avseenden ligger de positiva idrottsliga särdragen inkor-
porerade i idrotten. Det är som om de finns där naturligt. I Bandy16 ovan är 
det gemenskap och fostran, i Bandy19 nedan erbjuds frisk luft och menings-
fullhet. 
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[Föreningens namn] vill också kunna bidra med en meningsfull fritidsaktivi-
tet där flickor får motionera regelbundet samt får vistas ute i friska luften. 
(Bandy19) 

 
Idrotten är meningsfull, liksom fostrande, av sig själv tycks det. I andra fall 
beskrivs särskilda aktiviteter som ska iscensättas för att uppnå de goda di-
mensionerna. I Ridsport10 accentueras förhållningssätt som deltagarna ska 
införliva. 

Vi tycker att det är viktigt att försöka grundlägga värderingar i tidig ålder för 
då kanske vi kan bibehålla en sund anda inom hästsporten – med andra ord: 
du duger bra som du är – alla är lika mycket värda – vi har alla något att lära 
av varandra. (Ridsport10) 

 
Eftersträvansvärda ”värderingar” artikuleras i utdraget. Föreningsidrotten 
ska förmedla budskap om individens och individers värde och duglighet, 
värden som inte nödvändigtvis är direkt kopplade till utförande av idrotten 
men som syftar till att säkerställa en ”sund anda” i hästsporten.  

Tjejerna som idag finns som spelare i föreningen är entusiastiska och brinner 
för sitt nyvunna intresse för volleyboll. De har efter kort tid sett idrottens 
styrkor i form av fysisk aktivitet, av den sociala samhörighet som idrotten 
skapar och i form av att alla passar in. (Volleyboll1) 

 
Idrottsrörelsens slagkraftighet skildras i utdraget i explicita termer; fysisk 
aktivitet, social samhörighet och försäkran om att det finns en plats för alla. 
Framställningsstrategin är att hänvisa till andra, redan deltagande tjejers, 
erfarenheter och upplevelser, vilka är goda. Det greppet förstärker projektets 
relevans och förankring. 

[Föreningens namn] arrangerar ”tjej-hajk” för 13-15åringar i ett samarbete 
med [skolas namn] fritidsprogram. Målsättningen är att stärka lagkänslan, ge 
kunskap om etik och moral samt att utvärdera och analysera processerna 
bakom samarbete. (Bandy26) 

 
I Bandy26, och i flera andra ansökningar, frammanas etik, moral och samar-
bete som signifikant i Handslagets satsning. De konstrueras som givna ele-
ment i idrottsrörelsen.  

Alla kvaliteter som lanseras i berättelserna om den ’goda idrottsrörelsen’ 
är emellertid inte generella för alla idrotter. Ibland lyfts idrottsspecifika vär-
den, exempelvis att bandyutövare får frisk luft, att gymnaster får god moto-
rik samt att orienterare får en känsla för och kunskap om naturen. Här följer 
några röster om vad ridsporten sägs kunna bidra med: 
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Vi kan klart konstatera att alla barnen inte har ekonomiska resurser hemifrån 
för att kunna rida. Vi har därför hästvård och hästskötsel på dagliga scheman 
för barnen. Från hästen får de tillbaka mycket kärlek, som vi också konstate-
rat att det kan råda brist på. Vi arbetar på att öka ungdomarnas självkänsla. 
Att ge dem förtroende och ansvarsuppgifter är stärkande och utvecklande. 
Därför har vi ett faddersystem som innebär att de äldre tar hand om de yngre. 
[---].Vi har nollvision i allt vad droger heter. Vi kräver också att man ska 
vårda det svenska språket. Vi har en ungdomsledare anställd på halvtid [---]. 
Hon är behjälplig med läxor och även en del ”kvinnliga” problem. 
(Ridsport27) 

 
Budskapet är att ridsportsföreningen kan frambringa värden som barn och 
unga har en självklar rätt till, här i termer av kärlek, självkänsla, förtroende 
och ansvar. ’Hästen’, ridsportens specifika kännetecken, framträder som den 
främsta framgångsfaktorn i satsningen. Hästen, och närheten till denna, indi-
kerar utveckling av självförtroende och självständighet, trygghet och en 
känsla av att vara behövd. Hästen får symbolisera och förkoppsliga vad för-
eningen vill ge till de unga: kärlek som de sägs vara i stort behov av. Då 
kontakten med hästen är det väsentliga anförs hästvård som en aktivitet och 
fullgod ersättning till ett uteblivet idrottsutförande, alltså själva ridningen. 
Att rida är nämligen, såsom det framställs i ansökan, en aktivitet förbehållet 
de med god ekonomi. Ridsport27 lyfter också fler dimensioner av idrottsför-
eningens potential. Föreningens erbjudande omspänner läxhjälp och vuxen-
kontakt. Det är en skötsam ungdom som efterfrågas: de ska vara ansvarsta-
gande, drogfria, sköta skolan och därtill  avkrävs de ett gott språkbruk. I 
nedanstående två citat utgör också hästen en centralfigur och en viktig be-
ståndsdel i en satsning på flickor. 

Det finns idag många som forskar och gör undersökningar runt effekten av 
närhet till djur och dess påverkan på känslan av trygghet, självförtroende, 
tillhörighet och att vara behövd. Utifrån de tankarna och erfarenheterna har vi 
tänkt forma hjärtat av projektet, runt just hästen. I föreningen så är det få 
andra än just de yngre tjejerna som känner och tänker på hästarna i precis alla 
situationer som våra yngre tjejer och alltid finns nära dem. (Ridsport56) 

Undersökningar visar att om barn redan i tidig ålder börjar rida och umgås 
med hästar, stärks deras självförtroende, koncentrationen ökar, de osäkra blir 
självständiga samtidigt som respekten för andra och förmågan att samarbeta 
ökar. Vi vill backa tillbaka i tiden och ta bort tidspress, stress och stora 
barngrupper och ge barnen en möjlighet att synas och utvecklas till 
självständiga individer. (Ridsport24) 

 
Unga flickor konstrueras som empatiska och särskilt lämpande att borga för 
hästens välmående. Utsagorna ges kraft genom en känsloanknuten retorisk 
form. Ordval som ’kärlek’, ’hjärta’, ’trygghet’ används för att beskriva flick-
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ors behov och appellerar till läsarens känslor. Tonläget är i dessa fall mjukt, 
varmt och förtroendeingivande. Påståendena i Ridsport24 och 56 görs oom-
tvistliga genom att referera också till ”forskning” och ”undersökningar”. De 
kvalificerar hästen till en centralfigur i satsningar på flickor.  

 I utsagan nedan ser vi exempel på en annan styrningsstrategi som ska till-
tala läsaren och ge projektet mening och kraft.  

Vi tycker att brottning har varit en mycket god kraft i vår personliga utveckl-
ing. Många av oss som är ledare och instruktörer har tränat som unga. Vi 
känner väl till hur betydelsefullt det är för ungdomar att tillhöra ett samman-
hang där de kan bekräftas och utvecklas som människor. Vi ser dagligen att 
våra elever mår bra av en seriös, välanpassad och roligt träning. Därför tycker 
vi att så många som möjligt skall beredas möjlighet att få följa i våra och de-
ras fotspår. (Brottning19) 

 
I ansökningarna hänvisar ansökningsskrivarna till egna, goda, erfarenheter 
av föreningsidrotten, som något som skall borga för en bra satsning. Ansök-
ningsskrivarna vet vad de talar om. De intar rollen som levande exempel på 
hur betydelsefull idrotten kan vara för de som utövar den. Tekniken är att 
framställa sig som en pålitlig aktör i den tidigare diskuterade treenigheten. 
Idrottsrörelsen behöver vara trovärdig och vederhäftig, och genom att refe-
rera till egna erfarenheter görs idrotten till en personlig, angelägen fråga.  
 Brottning19 och Ridsport9, nedan, attribuerar uttryckligen idrottsrörel-
sens kapacitet att utöva inflytande över både en personlig och idrottsmässig 
utveckling.  

Vi tror att det skulle vara oerhört värdefullt för våra ungdomar att få ordentlig 
information om kost, motion, droger, mental träning, tränings- och tävlings-
planering etc. och hur det påverkar dem först och främst som personer men 
även deras tränings- och tävlingsresultat. (Ridsport9) 

 
Det framstår aldrig som att det finns något spänningsförhållande eller någon 
motsägelse mellan strävan efter att uppnå goda resultat och att bli den goda 
människan, mellan idrottslig prestation och välmående. Men det diskursiva 
särskiljandet av ’idrottare’ och ’människa’ postulerar ändock en dualistisk 
positionering. Målgruppen är antingen människor eller idrottare.  

De förgivettaganden som är bärande i konstruktionen av idrotten lyder i 
stora drag: föreningsidrotten fyller en social funktion där alla människor, 
oavsett bakgrund, möts och upplever gemenskap. Det är en arena för fostran, 
överförande av etiska och moraliska värden och för att bli framgångsrik. 
Idrotten bidrar till ökad livskvalitet och en förbättrad folkhälsa, inte minst 
genom att den fysiska aktiviteten är hälsosam i sig. Den bidrar till personlig 
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utveckling och är ett exempel på en meningsfull fritidssysselsättning, inte 
minst för de unga. Därtill understryks idrottens idealitet. Det råder en enighet 
kring de värden som genomsyrar och genereras inom idrotten. Föreningsid-
rotten kan forma egenskaper, ge kunskaper och skapa tillstånd. Ungdomar 
får något och de blir något. Idrottens erbjudanden är positiva värden, riktade 
direkt mot det konkreta utövandet och/eller på det personliga planet. 

Treenigheten 
En dominerande förståelse av föreningsidrotten är dess roll som en ansvars-
tagande samhällskraft. De etiketter som sätts på idrottens innehåll och vär-
den framstår som något gynnsamt för såväl individen som för samhället. 
Sammankopplingen mellan idrottsrörelsen och det omgivande samhället 
produceras som nästintill en trossats i ansökningarna. Nedanstående utdrag 
är särskilt explicit kring detta: 
 

Övergripande målsättning: Oavsett om dessa ungdomar blir bandyspelare i 
[föreningens namn] eller ej, så bedömer vi att nyttan med projektet kommer 
att komma både ungdomarna, samhället och idrotten tillgodo, detta genom 
följande målsättningar: 
*Fysisk träning för deltagarna är positivt för hälsan 
*Information om regler inom bandyn skapar även förståelse för riktlinjer, 
normer, värderingar och lagar i samhället i stort 
*Utbildning om kost och motion ska leda till en insikt om den egna hälsan 
och vad som krävs för att må bra 
*Information om alkohol och drogers verkan på såväl kropp som den person-
liga levnadsstandarden och konsekvenser ska leda till ett sundare liv 
*Att få träna och utbilda sig i grupp kan leda till att förbereda ungdomarna 
inför arbetslivet och då ta med sig ex.vis projekt och andra målinriktade ar-
betsuppgifter 
*Projektet ska fånga upp eventuella talanger för detta ändamål 
*Ledare behövs inte bara inom arbetslivet utan även inom idrotten. Ett sånt 
här projekt ska bidra till att få fram eventuella talanger som vill bli ledare. 
(Bandy41) 

  
Här framstår det som att ungdomar kan överföra det de lär sig inom före-
ningsidrottens ramar, såsom regler och normer, hälsofrågor eller ledarskap, 
till andra sammanhang. Genom att upprätta en relation mellan idrotten och 
samhället utökas idrottens betydelse till att bli en större fråga än bara för den 
enskilda individen. Föreställningen om idrottens samhällsnytta är påtagligt 
stark. En treenighet mellan idrotten-samhället-flickan etableras, en relation 
där alla gagnas och ömsesidigt föder varandra.  
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’Samhället’ används som företeelse för att positionera föreningsidrotten 
och dess verksamhet som en väsentlig kraft. Idrotten konstruerar sig själv 
genom att göra sig till bärare av eftertraktade kvaliteter. Den tillskriver sig 
själv en betydande fostransroll med uppdrag att producera goda, hälso-
samma, mentalt och kroppsligt starka individer. Ett exempel: 

Våra barn drabbas i allt större utsträckning av minskad fysisk aktivitet i våra 
skolor och således kommer barnen att ha svårare att leta egna vägar till fy-
siska aktiviteter. (Gymnastik64) 

 
Idrottsrörelsen erbjuder sig att ta över förpliktelser där samhället brister. I 
Gymnastik64 får skolan stå som exempel på denna försvagning. Barn posit-
ioneras som utsatta i ett samhälle som inte lever upp till de behov som finns, 
barn ”drabbas”. Idrottsrörelsen kan i andras frånvaro leverera hälsa, bra livs-
stil och fysisk aktivitet. I ansökningstexten nedan refereras till ett bostads-
område som hänförs sociala problem. Ansökningstexten knyter sociala pro-
blem till idrottsföreningens verksamhet och uppdrag. Texten tillräknar idrot-
ten kännetecken att bidra med i miljöer där det fordras lite mer. 

Eftersom vår ridskola ligger i ett bostadsområde med stora sociala problem så 
fyller vår skola en stor funktion. Här försöker vi ta hand om varandra, stötta 
och hjälpa. Alla får lära sig ansvar och säkerhet. (Ridsport45) 

 
Idrottsrörelsen konstrueras också genom att den ställs i relation till något 

annat. Genom att peka på något ’därute’ (samhället), som laddas med viss 
problematik, så skapas ett ’inom idrotten’, som attribueras värdefulla egen-
skaper.  

(Önskvärt mål) Vi vill med den här satsningen få våra ungdomar att söka sig 
till ridhuset för att få en meningsfull fritid hos oss istället för till de alterna-
tiva nöjen som har en stor attraktionskraft på våra tonårstjejer. (Ridsport72) 

 
Andra saker än idrotten framstår som lockande och attraherande. Benäm-
ningen ”alternativa” särskiljer idrottsliga och icke-idrottsliga aktiviteter från 
varandra där idrottsrörelsens aktiviteter görs till det givna valet. Flickor illu-
streras som att de dras till ’alternativen’, trots att de inte är meningsfulla, 
’egentligen’. Att vara i idrotten är meningsfullt och gör gott, att jämföra 
med’ de alternativa nöjen’ som äger rum utanför idrotten. 

(Önskvärt mål) Att tonåringar stannar kvar i vår verksamhet och därigenom 
motverka att man väljer mindre lämpliga fritidssysselsättningar där droger 
kan ingå som en ingrediens. (Ridsport79) 
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Vi har två olika målgrupper i vår satsning. 1: invandrartjejer/killar samt 2: 
ungdomar som på detta sätt lyfts ur en ond cirkel där de står på en avstamps-
ramp till droger och annat missbruk. (Ridsport3) 

 
Tillsammans med ’meningslöshet’, som demonstrerats ovan, görs ’droger’, 
’alkohol’ och ’missbruk’ till indikatorer på att det utanför idrotten finns 
mindre bra alternativ. Idrottsrörelsen konstrueras i det sammanhanget som 
mönsterbrytare och räddare från destruktiva alternativ.  

 ’Samhället’ sammankopplas också med nedprioriteringar. 

(Syfte) Att erbjuda flickor i högstadiet en fritidssysselsättning. Då kommu-
nens ungdomsverksamheter successivt läggs ned pga. besparingar drabbas 
denna grupp hårt. Klubben har därför för avsikt att starta en dansverksamhet 
för denna målgrupp. (Gymnastik45) 

 
Samhället gör, som ansökningarna konstruerar det, en otillräcklig insats och 
ungdomar, i synnerhet flickor, kommer i kläm. Idrotten vill dock stå flick-
orna bi. Föreningarna demonstrerar ett stort samhällspatos; idrotten tar vid 
där andra sviker.  

 Textutdragen illustrerar således relationen mellan det ’farliga samhället’ 
och den ’ansvarsfulla föreningsidrotten’. Nedanstående förening stiftade vi 
bekantskap med tidigare, då de beskrev ’det hårdnande samhället’.  

Problemen med flickors delaktighet, drogmissbruk och press på ungdomar 
ökar och tecken finns att det kommer att fortsätta även i framtiden. Därför är 
det av största vikt att vi redan nu utarbetar modeller för ett varaktigt jäm-
ställdhets- och nykterhetstänkande med föreningslivet och brottningen som 
bas.  
[---] 
För att bryta den negativa trenden och ta vårt ansvar som en del av brottning-
en och idrottsrörelsen vill vi på ett särskilt sätt stödja tjejer. Vi vill jobba på 
en bred front och därför vända oss till våra medlemmar såväl som rekrytera 
nya. Vi anser att verksamheten i våra klubbar passar utmärkt till att stärka 
och utveckla individen. Vi känner att vi har den styrkan och det engagemang 
som behövs för att göra ett gott arbete och därigenom hjälpa många ungdo-
mar till en mer meningsfull och tryggare framtid. (Brottning19) 

 
Problembilden förläggs till olika företeelser utanför idrotten. Samhället kon-
strueras som hårt, svårforcerat och utvecklingen går åt fel håll. Man skjuter 
in sig på brister i flickors möjlighet att vara delaktiga, droger och alkohol, 
och trycket de utsätts för idag. Föreningarna hyser tilltro till sitt engagemang 
och sin förmåga att hitta modeller för att möta dessa utmaningar och styra 
flickor åt ett håll som gynnar dem och samhället.  

Det är genom att ställa upp alternativen som vinsterna med att vara med i 
idrotten blir tydliga, svårslagna och svåra att ifrågasätta. Livsstilar och fri-
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tidssysselsättningar som icke-idrottsliga ungdomar hänger sig åt framstår 
som vanskliga både för individen och för samhället. Det icke-idrottsliga 
alternativet tilldelas lägre värde och ses som mindre meningsfullt, och det 
illustreras som hotande. Att ställa livet utanför idrotten i dålig dager skapar 
en fond för att argumentera för idrottens innehåll, kvaliteter och möjligheter. 
När andra möjliga och mindre lämpliga scenarier presenteras framstår id-
rottsrörelsens verksamheter som både rimliga, befogade, önskade och förtro-
endeingivande. Styrningstekniken är alltså att skapa berättelser om vad som 
kan hända om Handslaget inte genomförs. Hot och riskbilder ’behövs’ såle-
des för att berättiga Handslagssatsningen. Teknologin behöver också en 
riskbenägen flicka för att legitimera sin verksamhet. 

Förhållandet mellan idrotten, flickan och samhället är emellertid inte en-
kel. Det är en komplex relation där flickor ömsom illustreras som utsatta och 
problematiska, ömsom som kapabla och bärare av för idrotten och samhället 
viktiga värden och kompetenser. Inte heller föreningsidrotten konstrueras 
som enkom en oklanderlig historia. Ansökningarna konstruerar även en 
mindre fördelaktig sida av idrotten.  

Föreningsidrotten är bra men inte perfekt 
I många av framställningarna verkar idrottens värde och innehåll oantastliga.  
Men i idrottens självförståelse ingår också ett antal mindre smickrande skild-
ringar. En väsentlig utgångspunkt i föreningarnas resonemang är, som tidi-
gare visats, den självklara rättigheten – och skyldigheten – att vara med i 
föreningsidrotten. Alla har sin rättmätiga plats, egentligen, men flickor och 
barn med invandrarbakgrund och handikappade har inte samma tillgång till 
idrotten. Därtill idrottar flickor under sämre villkor än pojkar. I redogörel-
serna om flickor i tonåren som tenderar att lämna idrottsrörelsen utmålas  
idrotten som dålig på att möta deras preferenser, liksom att idrotten inte ses 
som  tillräckligt meningsfull när andra aktiviteter konkurrerar om flickornas 
uppmärksamhet.  
 Vid sidan av dessa bilder konstrueras barn och ungdomar som att de vill  
börja idrotta men inte får plats i verksamheten. 

Ambitionen är också att kunna skaffa en större lokal så att vi kan ta emot de 
flickor som står i kö för att börja hos oss. (Gymnastik92) 

 
Att flickor är exkluderade från idrotten utgör problemet. Här positioneras 
dock flickor som angelägna att idrotta. Begränsningen förläggs till idrottens 
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förutsättningar, i Gymnastik92 är det en lokalfråga, i andra fall ledarbrist. I 
ansökningstexten nedan formuleras oförmågan att ta emot alla unga som vill 
idrotta som ett strukturellt problem inom idrottsrörelsen:  

Vi vill intensifiera vår satsning på ”breddverksamhet”. Vi får många förfråg-
ningar från flickor mellan 11 och 13 år som inte tidigare har varit med i nå-
gon gymnastikgrupp men som nu vill prova på. Det är svårt för dem att få 
plats i någon förening är i Stockholm då det inte finns nybörjargrupper för 
dessa. (Gymnastik40) 

 
Utsagans utgångspunkt är att flickor vill idrotta men att idrottsrörelsens for-
mer hindrar flickor från att börja med en gymnastik när de närmar sig puber-
teten. Problemet är alltså att den idrottsliga exkluderingen så att säga ligger 
inbyggd i dess eget system.  
 Till idrottsrörelsens baksidor tillskrivs också ekonomiska förutsättningar 
för att utöva idrott, det finns en farhåga att idrottens kostnader riskerar ute-
stänga några utövare.  

Bland klubbens syften ingår att medverka till att klubbens medlemmar kan 
ägna sig åt ridning utan att kostnaderna blir för höga. (Ridsport26) 

 
I nedanstående textutdrag aktualiseras ekonomiska förutsättningar tillsam-
mans med resonemang om idrottens idealitet. Tidigare i kapitlet visades hur 
idealiteten görs signifikant i idrottens berättelse om sig själv, då som ett po-
sitivt företräde. I Ridsport2 ges ideellt arbete delvis ett annat ansikte.   

För att hålla nere kostnader och därmed avgifter hjälper medlemmarna i före-
ningen i nuläget till med ett antal aktiviteter. [---] Ett problem som vi lever 
med (som vi också uppfattar är ett nationellt föreningsproblem) är att det är 
ett fåtal människor som gör en stor del av allt ideellt arbete. (Ridsport2) 

 
Idealitet som ideologi framhålls fortfarande som något tilltalande och efter-
strävansvärt. Utvecklingen riskerar dock att gå mot, såsom det framställs i 
ansökningarna, att idealiteten utmanas och urholkas när den inte anammas av 
alla. Ideellt arbetet ställer krav på ansvarstagande från alla och några sviker.  

 Idrottsdeltagandet är inte heller enbart av godo utan riskerar också att ge-
nerera vissa oönskade företeelser eller handlingar. Ansökningar berör frågor 
om ätstörningar (företrädesvis inom brottningen och orienteringen), etik och 
moral, fenomen som knyts till idrotten och idrottsutövandet.  

Om vi lyckas att få en grupp tjejer som tränar brottning med oss kommer vi 
som i de andra träningsgrupperna att utöver brottning även diskutera kost, 
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doping, droger, kamratskap och rasism. Detta är saker som vi känner är 
ibland minst lika viktigt som brottningen. 

• Kosten: viktigt i en sport som förknippas med bantning och vikt-
klasser. 

• Doping: i en kraftsport finns alltid en risk att någon testar något 
otillåtet preparat.  

• Droger: många av våra ungdomar är i åldern då de testar droger för 
första gången. 

• Kamratskap: viktigt att vara en bra kamrat även om man möts å trä-
ning, tävling ellerfritiden 

• Rasism: viktig del då många av våra brottare är invandrare. 
(Brottning11) 

 
I ansökningarna görs samtal eller utbildningar om vikten av att äta rätt, anti-
dopning, korrekt beteende mot motståndare och domare till en viktig aktivi-
tet. I Brottning11 framställs också rasism som en fråga att hantera inom id-
rotten. Flickorna måste lära sig hantera ätstörningar, moraliska spörsmål och 
kravfyllda situationer då det är en del av idrottsutövandet. Uppmärksam-
mandet indikerar att exempelvis korrekta uppföranden, måste läras in, och 
det är inte något som självklart fungerar i dessa idrotter.  

Ytterligare ett exempel på en postulerad självkritik, dock förekommande i 
få fall, är att föreningarna tillstår föreningsidrotten som alltför vuxenstyrd. 
Ungdomsdelaktighet görs signifikant i Brottning7:  

(Syfte) [---] Vidare är syftet att hitta lämpliga former för att få delaktighet 
och därigenom så får ungdomarna möjlighet att komma till tals. (Brottning 7) 

 

Antagandet är att ungdomar borde vara delaktiga och utöva inflytande, men 
är det i alltför låg grad. Föreningsidrotten styrs av vuxna. Det är avsaknaden 
av former för delaktighet som utgör problemet.  
 I föreningsidrottens självförståelse fabriceras alltså bilden av sig själv 
som förknippade med en del inomidrottsliga problem som i viss mening 
riskerar att producera icke önskvärda företeelser och subjekt. 

Föreningsidrottens självförståelse – en 
sammanfattande analys 
Diskursen om flickor produceras genom ett antal förgivet taganden om före-
ningsidrotten. Föreställningar om idrottsrörelsen, uttryckt av föreningsidrot-
ten självt, gör det möjligt att tala om flickor på vissa sätt, medan den försvå-
rar andra konstruktioner av flickor. En slags idrottsrörelsens självförståelse 
ger vissa möjlighetsramar för hur flickor kan iscensättas. Sammantaget re-
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presenteras idrottsrörelsen i positiva förtecken. Refererande till vedertagna 
dogmer om dess bidrag framställer föreningsidrotten som ett socialt, mora-
liskt, hälso- och idrottsligt projekt, full av förtjänster, och som en nästintill 
oumbärlig del av samhället. Den positionerar sig som en garant för fostran 
av den goda medborgaren. Idrottsrörelsen skildras som lyhörd, samhällsen-
gagerad och kompetent att möta en mängd problem förknippade flickor och 
deras uppväxt. De värderingar som skall förmedlas i föreningsidrotten är 
formulerade så att de känns svåra att ifrågasätta. Likväl, eller snarare just 
därför, utgör värderingarna ett element i styrningen. De pekar ut riktningen 
för hur individen bör tänka, vara och agera.  

 Föreningsidrotten konstrueras som svaret på allehanda svårigheter, vilka 
till största delen ligger utanför dess egna verksamheter. Diskurser om ’sam-
hället’ utgör en verkningsfull kuliss mot vilken idrottens självbild och den 
unga, kvinnliga befolkningen spelas upp. Samhället konstrueras som fyllt av 
svårigheter, i synnerhet för ’tonårsflickor’. Alternativa aktiviteter, de som 
sker utanför den organiserade idrotten, postuleras som vanskliga och som ett 
sämre alternativ än idrottsrörelsen. I framskrivningarna av idrottsrörelsens 
relation till samhället tonar en viss distansering fram. ’Samhället’ är något 
därutanför, något för flickor och idrottsrörelsen att förhålla sig till. Mot bil-
den av det problematiska samhället ställs idrottsrörelsens förträfflighet, där 
idrottsrörelsen konstrueras som en motkraft och en bärare av lösningar på 
olika bekymmer. Det är så särskilda satsningar på denna grupp legitimeras, 
det är så styrningen sker.  

Samtidigt som idrotten har tilltro till den egna verksamheten och utstrålar 
självförtroende och insiktsfullhet, pekas några brister inom idrotten ut. Som 
tidigare diskuterats är exkludering av vissa grupper, de ojämställda villkoren 
inom idrotten och problemen med att flickor i tonåren inte uppskattar det 
idrotten erbjuder exempel på det. Föreningsidrotten framställs också som 
alltför kostsam och därmed utestängande för vissa grupper. I några fall sägs 
ungdomar heller inte få plats inom idrotten trots att de så önskar. Begräns-
ningar i form av lokaler och ledare pekas ut. Vidare, det talas om att idrotts-
rörelsens ideella modell utmanas. Farhågor om minskat intresse för ideellt 
arbete formuleras i ansökningarna. Ytterligare inom-idrottsliga problem är 
att föreningsidrotten riskerar producera mindre lämpliga beteenden, exem-
pelvis ätstörningar eller olämpliga uppträdanden mot domare och motstån-
dare. De mindre smickrande sidor av föreningsidrotten som konstrueras i 
Handslagsansökningarna används i syfte att erhålla medel. Problemen form-
uleras så att de är möjliga att komma tillrätta med genom Handslagspengar.  
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8. Diskussion 

Avhandlingens syfte är att undersöka hur en särskild satsning på flickors 
idrottande bidrar till iscensättningen av flickor och flickors idrottande samt 
att i detta sammanhang analysera möjlighetsvillkoren för konstruktioner av 
kön. I det första resultatkapitlet illustrerades de olika sätt som flickor kon-
strueras på i ansökningar om medel för att särskilt stödja flickors idrottande. 
I de efterföljande kapitlen studerade jag möjlighetsvillkoren för diskursen 
om flickor och idrott. Jag problematiserade det som framstår som legitima 
problem som motiverar en satsning på flickors idrottande samt de lösningar 
som ter sig som rimliga. I det här avslutande kapitlet är avsikten att analy-
sera och diskutera konstruktionerna av flickor och de effekter dessa kon-
struktioner kan få. En ledande fråga för analysen är: på vilka sätt, genom 
vilka maktformer, teknologier och tekniker, konstrueras och positioneras 
flickor och deras idrottande? 

Iscensättningar av flickor 

Flickor som kapabla och problematiska 

Resultatet visar att de mest distinkta iscensättningarna av flickor kan beteck-
nas som kapabla respektive problematiska. Det är dessa kategorier av flickor 
som blir föremål för Handslagets olika insatser. Dessa iscensättningar är inte 
unika för idrottsrörelsens satsningar, flickor konstrueras på liknande sätt i 
andra kontexter. Harris (2004) menar att unga kvinnor konstrueras i termer 
av ”flickor kan” (can-do-girls) som en konsekvens av ett samhälle präglat av 
individualism och nyliberalism. På liknande sätt talar Azzarito (2010) om 
positionen framtidsflickan (”The Future Girl”). Även om alla unga männi-
skor har förväntningar på sig att bli lyckosamma, kommer det särskilt an på 
unga kvinnor att axla förhoppningarna och bli de ideala subjekt som efter-
frågas:  
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[---] in a time of dramatic social, cultural, and political transition, young 
women are being constructed as a vanguard of new subjectivity (Harris, 
2004, s. 1).  

 
Strukturella förändringar, såväl ekonomiska som arbetsmässiga, i det sen-
moderna samhället har lett till att unga kvinnor beretts plats och fått nya 
positioner. I kombination med framgångsrika feministiska strävanden och 
jämställdhetsinsatser har detta, enligt Harris (2004), givit flickor möjligheter 
som de tidigare inte haft, och dessa möjligheter förväntas de förvalta väl.  
 I idén om ”de kapabla flickorna” förmodas och anmodas flickor ha bra 
självförtroende, vara starka, kompetenta, ambitiösa och dugliga liksom att 
manifestera detta genom sitt arbete i idrottsföreningarna. Det är en aktiv 
flicka som framställs i denna kategori; hon görs till subjekt. Handslaget blir 
ett program som ska ta tillvara det positiva och tackla det mindre bra så att 
flickan får chans att bli sitt bästa jag. Och hon förväntas ta ansvar för de 
livsval hon blir erbjuden. Den kapabla flickan, den som Azzarito (2010) 
benämner positionen framtidsflickan, konstrueras och definieras i relation till 
det paradigm som positionerar flickor som varandes i en riskzon. ”Tonårs-
flickor i riskzon” återkommer i olika kulturer och kontexter, inte minst i 
folkhälsodiskursen (Fullgar, 2003; Johnson, 1993; Harris, 2004; Heywood, 
2007; Jackson & Tinkler, 2007). Såväl den kapabla flickan som flickan i 
riskzon finner också Heywood (2007) när hon studerar en webbplats som 
informerar om vikten av att vara fysiskt aktiv. Enligt dessa studier ges ton-
årsflickor en särskild position i ett risksamhälle. Harris (2004) menar:  

Female adolescence has typically been represented as a risky business that 
must be carefully navigated, usually with the help of professionals, to ensure 
that girls make a successful transition to normative adult womanhood. (s. 15) 

 
Tonårsflickor är ”risky business” och behöver lotsas för en lyckad övergång 
till vuxen kvinna. Handslagssatsningarna riktar till stor del in sig på tiden 
mellan barn och vuxen, en period som framställs som särskilt problematisk 
för flickor, både i idrottsliga och i andra sammanhang. Tonårstiden framstår 
som en fas som ungdomarna ska igenom. Perioden ses också som en fas 
fylld av svårigheter, inte minst för föreningsidrotten som ska möta tonårs-
flickors förändrade behov och intressen på bästa sätt. Mycket av tonårstiden 
tycks handla om att flickorna ska formas och förändras, helst till något bättre 
än vad de nu är. Föreningarna positioneras som nyckelaktörer i denna över-
gångstid.   
 Att flickorna själva ska frigöra sig från en mindre gynnsam situation och 
position framstår som det önskvärda. Till viss del känns framställningarna 
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igen från de jämställdhetsprojekt som genomfördes i olika fritidsverksam-
heter under 1990-talet och i början av 2000-talet, vilka Börjesson (1998) 
samt Lindgren, Patriksson och Fridlund (2002) har studerat. Tonårsflickor 
står också där i centrum; de har dåligt självförtroende och genomgår en spe-
ciell och utmanande livsfas. De metoder som föreslogs i de studerade pro-
jekten var aktiviteter där flickor skulle stärkas, synliggöras och medvetande-
göras. Den ”problematiska flickan” återkommer i tidigare svenska idrotts-
studier. Den redan nämna undersökningen av Lindgren, Patriksson och Frid-
lund (2002) där ett ledarskapsprojekt för unga kvinnor i granskas uppvisar 
samma bild. Grahn (2008) och Larsson (2001) har i sina respektive avhand-
lingar diskuterat att flickor och flickighet görs till problem inom idrottsrörel-
sen.  

 Av ansökningstexterna att döma är det inte fråga om att alla flickor ham-
nar ”fel”. Vilka som är mer utsatta än andra konkretiseras emellertid inte, 
vilket skiljer sig ifrån vad exempelvis Harris (2004) visar i sin studie. Enligt 
Harris översätts ”flickor i riskzon” ofta till att inbegripa lägre samhällsklas-
ser, medan den vita medelklassen positioneras som ”flickor som kan” (se 
också Azzarito, 2010). I Handslagssatsningen omnämns de ”kapabla flick-
orna” respektive de ”problematiska flickorna” emellertid, med något undan-
tag, utan någon särskild referens till social klass, sexuell läggning, funkt-
ionshinder eller etnisk härkomst. Exempelvis presenteras användandet av 
alkohol och droger som oönskade, men likväl förekommande, fritidsaktivite-
ter bland alla tonårsflickor. Jackson och Tinkler (2007) visar detsamma. 
Riskerna att bli ”misslyckad”, liksom möjligheterna att bli ”lyckad” sam-
hällsmedborgare, är en fråga som görs giltig för alla tonårsflickor.  

 Med stöd av Foucault (1998/1976) går det att förstå Handslaget som en 
biopolitisk maktteknologi. I syfte att optimera individens och befolkningens 
kraft, talang och livskvalitet utvecklas makttekniker. Andemeningen i 
Handslagsprojekten är en strävan efter individuell och kollektiv välfärd, där 
Handslaget blir en social och hälsomässig investering för flickor. Enligt 
Rose (2010) har risktänkande blivit en central del av biopolitiken, vilket 
kommer till uttryck i Handslagsansökningarna där flickorna i vissa fall posit-
ioneras som riskobjekt. Vedertagna samhällsproblem som hotar välfärden 
knyts till flickor. Ett tydligt exempel är fysisk inaktivitet, vilket konstrueras 
som en riskpraktik35. Också ätstörningar och dåligt självförtroende utgör 
risker. Tillgängligheten till och användande av en riskdiskurs leder till att 
flickor konstrueras som problematiska. Problemen som belyses gör dem till 

                                                      
35 Jämför Ulf Olsson (1997). 
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måltavlor för förändrings- och förbättringsprojekt. Farhågorna gör att flickor 
behöver uppmärksammas, kontrolleras och korrigeras. Handslagsaktiviteter-
na framställs som förebyggande och främjande. En hälsosam livsstil och 
moraliska själv är eftertraktade och tonårsflickor involveras i ett nät av di-
sciplinerande och normaliserande processer. Och precis som Maguire (2002) 
betonar, är inte bara de ’dåliga’ kropparna utan också de ’bra’ kropparna 
involverade i maktrelationerna. 

 Flickorna blir som politiska subjekt framtidens medborgare. De ska be-
frias, informeras, förbättras och förändras för att på sikt vara bra för sam-
hället. Handslagsprojekten domineras av ett investeringstänkande. Investe-
ringsdimension manifesteras också i andra policyprogram inom och utom 
idrotten. Green (2007) konstaterar att sociala investeringar får en alltmer 
framträdande roll i interventioner och satsningar som sker i idrottens namn, 
och det är ungdomar som statuerar framtidslöften. Likaså talar också Olsson, 
Peterson och Krejsler (2011) om att ’ungdom’ (Youth) opererar som en poli-
tisk rationalitet och som en teknologi i formandet av nutida och framtida 
Europeiska identiteter och samhällen.  

En effekt av investeringstänkandet är tendensen att objektifiera den unga, 
kvinnliga kroppen. Att som i Handslaget ensidigt uppmärksamma förväntade 
hälsoeffekter riskerar att exkludera andra aspekter av idrottandet. De egen-
värden ett idrottsligt utövande kan ge i form av rekreation och nöjsam njut-
ning av kroppslig rörelse. Det blir viktigare att uppnå något längre fram, än 
att vara idrottare idag. Det här fenomenet har även bekräftats i andra studier 
(Fullgar, 2003; Green 2007).  

 Lyssnar vi på Foucault (1994c; 1998/1976) rör det sig om disciplinering 
och styrning av målgruppen i rätt riktning, det vill säga i riktning mot väl-
stånd och framgång. Rose (1995) skulle hävda att barn- och ungdomsidrotten 
här blir en instans, ett slags redskap som formar och administrerar individu-
ella och kollektiva beteenden i förhållande till normer och målsättningar men 
som ändå anses icke-politisk. Handslagsprojektens inriktningar korrelerar 
med välfärdssamhällets ambitioner. Att satsa på flickors idrottande är att 
ingripa och avstyra ohälsosamma riskbeteenden. Det handlar om att skapa 
medborgare som är aktiva i en bokstavlig och fysisk mening, men som också 
tar ansvar och införlivar självstyrning. Handslaget är en teknologi som pro-
ducerar och transfererar samhällsnormer och som fungerar som en förlängd 
arm i normaliseringsprocessen. 
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Den heterosexuella matrisen som spelregel 

Med stöd av Butler (2007) kan man hävda att Handslagsprojekten är perfor-
mativa handlingar. De iscensätter genus. En tydlig handling som iscensätter 
genus är särskiljandet av flickors kroppar från pojkars kroppar. Föreställ-
ningar om att det är något speciellt med flickor (vilket statens utpekande av 
flickor som en särskild målgrupp i Handslagssatsningen insinuerar) får ef-
fekten att flickors och pojkars kroppar skall delas upp. Oavsett vilken idrott 
det rör sig om i studien lyser förslag om könsblandade aktiviteter, med något 
enda undantag, med sin frånvaro. Särskiljandet genom de könsdelade aktivi-
teterna är särskilt explicit i de pojkdominerade och könsjämna idrotterna. 
Flickor och flickighet respektive pojkar och pojkighet konstrueras genom 
detta särskiljande. Den heterosexuella matrisen som Butler (2007) tar av-
stamp i leder till att vissa handlingar, relationer, beteendet och aktiviteter 
iscensätts. Den konstituerar, enligt Butler, en relation mellan flicka - flickigt 
(respektive pojke - pojkigt).  
 Uppdelningen i två könskategorier kommer i sin tur att producera och 
stabilisera uppfattningar om respektive könskategori. Pojkar och flickor för-
stås då som olika varandra. Och ’är’ de olika vill de också olika saker och 
har olika behov. I de mansdominerade idrotterna är pojkar redan etablerade. 
Den ’naturliga’ följden av att införa verksamhet för flickor blir då att det bör 
organiseras en annan slags verksamhet för dem.    

Särskiljandet kan förstås som en tydlig styrning mot målet att upprätthålla 
en heterosexuell norm. Konfiguration mellan kön, genus och sexuellt begär 
som Butler (2007) elaborerar i den heterosexuella matrisen kräver en binär 
könsuppdelning. En heteronormaliserande teknologi arbetar för att upprätt-
hålla relationen. Den ställer flickor-flickigt i relation, och som ett motsats-
förhållande, till pojkar-pojkigt. Könsdelade grupper tillförsäkrar att flickor 
fortsätter vara flickiga, och pojkar vara pojkiga. Teknologin tillförsäkrar 
därmed att det heterosexuella spelet – som ju kräver ständig upprepning och 
reglering – fortsätter.   

 Upptagenheten kring att initiera särskilda grupper och aktivitetsformer 
för att försvara denna grupps intressen, inte sällan med motivet att flickor 
ska idrotta på sina villkor är ett formerande av flickor som ”de(n) Andra”36. 
Postulerandet av flickor som de Andra riktar uppmärksamheten mot flickor, 
det problematiska hänförs dem och de tillskrivs en avvikande position. Vi 

                                                      
36 Begreppet hämtas från engelskans ”the Other” som är vanligt i forskning kring marginali-
serade grupper, inte minst i feministiska texter, och refererar till grupper som är marginali-
serade, dvs. andra grupper än normen. Se t.ex. Kumashiro (2000). Se även Simone de Beau-
voir (1995/1949). 
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ser det till exempel i projekt där ledarutbildningar om flickor planeras, ett 
kurstema som ibland benämns ”att växa som idrottstjej” och företrädesvis 
förekommer i de könsjämna och mansdominerade idrotterna. Utbildningen 
ska ge ökade kunskaper om flickor och idrott, men genom att uppmärk-
samma något som specifikt flickigt kommer föreställningar om flickor som 
de(n) Andra att reproduceras. Resultatet ligger i linje med Grahns (2008) 
analys av hur flickor och kvinnor konstrueras i idrottens läromedel. Pojkar 
och män framstår som genusneutrala, de benämns idrottare, medan flickor 
och kvinnor får epitetet kvinnliga idrottare. 

Särskiljande verksamheter iscensatta genom Handslaget reproducerar 
flickor och pojkar som dualistiska och komplementära, snarare än att normer 
som producerar denna ordning omprövas. Det finns därmed fog för att 
anamma Fagrells (2000) uppmaning att utmana könssegregeringen inom 
barnidrotten.  

Subjektspositioner och produktioner av femininiteter 

Att en idrottslig position görs tillgänglig för flickor råder det inga tvivel om i 
den här studien. I ansökningarna är idrottsutövande något som formar och 
understödjer produktionen av flickor och flickighet. Handslagets utformning, 
den uttalade satsningen på flickors idrottande, möjliggör – eller rent av 
tvingar fram – berättelser om idrottsflickor. Relationen mellan flickor och 
idrott framstår i det avseendet som självklar och naturlig.   

 Frågan är om resultaten i studien utmanar traditionella bilder av feminini-
tet. Kanske i någon mening när det kommer till iscensättningen av flickor 
som kapabla. Att iscensätta flickor som idrottsledare, tränare, domare och 
förtroendevalda kan ses som en utvidgning av en femininitetsposition. Re-
sultaten harmonierar i det avseendet med Plymoths (2012) studie, där ”häst-
flickor” porträtteras med ledarskapsförmågor och dessutom som energiska, 
modiga och kompetenta. Ledarskap inom idrotten har av hävd kodats som 
manligt, och görs så fortfarande i stor uträckning (Hovden, 2006; Lindgren, 
Patriksson & Fridlund, 2002; Shaw & Frisby, 2006) och idrottsrörelsens 
ledarpositioner domineras fortfarande av män (Hovden, 2012; Riksidrotts-
förbundet, 2006:5). En studie av Redelius, Auberger och Bürger Bäckström 
(2004) pekar dock på att unga kvinnor är benägna att ta ledaruppdrag och 
också tilldelas ledarpositioner. I likhet med mina resultat visar resultaten i 
Redelius (2002) avhandling emellertid att det finns könsmönster på ledarsi-
dan. Kvinnor är i högre grad ledare i kvinnodominerade idrotter och för 
yngre deltagare, medan män dominerar i mansdominerade idrotter och som 
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ledare för äldre utövare (Redelius, 2002; se också Eriksson, 2006). Resulta-
ten i föreliggande studie visar att ledarskap och ledarpositionen görs giltigt 
och tillgängligt för flickor när man ska satsa på flickors idrottande. Att satsa 
på flickors idrottande är att göra dem till ledare – åtminstone i flickdomine-
rade och könsjämna idrotter. 

 I mitt material träder också en nyanserad bild av flickor som tävlingsin-
riktade fram. Konstruktionen sker relationellt. I de fall där fysisk aktivitet, 
gemenskap och sociala aspekter av idrotten görs betydelsefulla, framhålls 
flickors problematiska förhållande till att tävla. Den position som då görs 
tillgänglig är den relationsorienterade flickan. Könsstereotypa föreställningar 
tas till när de behövs. I de fall där tävlingsidrottsrationaliteten dominerar 
utmanas den traditionella bilden och flickors lust och vilja att tävla görs 
självklar. Av det kan man möjligen konstatera att feminint genus gärna 
kombineras med vissa idrottsliga rationaliteter framför andra. När det kom-
mer till flickor som tävlingsutövare visar exempelvis Larssons (2001) studie 
att det ingår i friidrottande flickors subjektivitet att vara seriös och tävlings-
inriktad, men när de ska beskriva andra flickor (och pojkar) hemfaller de till 
mer traditionella stereotypa bilder och beskriver flickor som sociala och 
pojkar som tävlingsinriktade. Den könssegregerade tävlingsidrotten utgör 
barnens tolkningsraster också i Fagrells (2000) studie om hur barn iscensät-
ter kön i en idrottslig praktik. Barnen anger inte tävlandet i sig som proble-
matiskt, men väl i vilka idrotter som flickor och pojkar tävlar. Flickor kan 
tävla och vinna så länge det är inom en aktivitet som bär feminin genusmar-
kör. Den typen av resonemang ses inte i min studie. Flickor som tävlingsut-
övare framträder inom samtliga idrotter, inte minst inom de mansdomine-
rade. Det som styr huruvida flickor framställs som tävlingsidrottare eller inte 
är således rationaliteten; idéer om vad idrott går ut på. Olika rationaliteter 
förknippas med och producerar olika versioner av femininiteter. I studien 
kan man möjligen dra slutsatsen att subjektspositionen tävlingsutövare är 
relaterad till ålder. Flickor som tävlingsutövare ifrågasätts när de blir tonå-
ringar.  

Narrativen om flickor produceras till stor del relationellt. Flickor ”blir 
till” i relation till andra framställningar och positioner av dels pojkar och 
pojkighet, dels flickor och flickighet, alltså både mellan och inom kön. Be-
rättelserna om, jämförandet av, flickor som lika/olika pojkar skapas framför-
allt i de pojkdominerade idrotterna. Analysen visar att olika versioner av 
femininiteter produceras, det vill säga att (flickor och) femininitet konstrue-
ras i relation till andra (flickor och) femininiteter. Kan man tala om att någon 
version av femininitet är överordnad någon annan? Connell (1996) hävdar 
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att det bland män konstrueras en hegemonisk maskulinitet, alltså en typ av 
manlighet som överordnas andra former av maskulinitet. Connell (1987) och 
Connell och Messerschmidt (2005) menar att det inte kan finnas en motsva-
rande hegemonisk femininitet eftersom det finns en asymmetri mellan mas-
kulininiteter och femininiteter. En hegemonisk maskulinitet är således (all-
tid) överordnad en hegemonisk femininitet. Connell benämner istället en 
överordnad femininitet som en betonad femininitet (1987).37 Det finns relat-
ioner mellan olika femininiteter, och hierarkier eller rangordningar dem 
emellan. Dessa kan analyseras på liknande sätt som maskuliniteter, enligt 
Connell. Den betonade femininiteten utgör normen och tjänar som ett ideal, 
mot vilken andra femininiteter ställs. Det är en kollektiv bild, som inte nöd-
vändigtvis följs av specifika handlingar och aktiviteter på individnivå. Som 
framgått i redogörelsen för hur normaliseringsteknologin opererar i ansök-
ningarna finns det versioner av femininiteter som premieras och betonas. Att 
vara fysiskt aktiv, hälsosam, heterosexuell och ledare är sådana versioner, 
liksom att vara tävlingsbenägen, ansvarstagande, seriös och ha bra självför-
troende. De kollektiva föreställningarna om en betonad, ideal femininitet får 
som konsekvens att andra alternativa varianter osynliggörs. Jag återkommer 
till dess konsekvenser i avsnittet Implikationer.  

Vilka iscensättningar sker inte?  

I överensstämmelse med det valda teoretiska perspektivet och resonemanget 
ovan kan en analytisk fråga ställas: vad är det som inte sägs i det empiriska 
materialet? En mer teoretiskt anknuten formulering av frågan lyder: vad får 
inte plats i diskursen om flickor? Normaliseringsteknologin erkänner vissa 
handlingar som normala, men icke-benämningar innebär också ett maktutö-
vande. En ansats att peka på vad som förblir osagt och osynliggjort kan inte 
vara heltäckande. Hur kan man veta vad som skulle kunna sägas men som 
inte sägs? Poängen är just att det är svårt att tänka utanför den rådande dis-
kursen som vi, så också jag, är en del av. Nedan följer dock några reflektion-
er gällande frågor och subjektspositioner som skulle vara möjliga att formu-
lera i en barn- och ungdomsidrottssatsning som Handslaget, men som inte 
formuleras. 

När det kommer till vilka subjekt som framstår som möjliga så finns inte 
subjektspositionen homosexuell med. Ett annat konstaterande är att utsagor 

                                                      
37 Det bör tilläggas att Connells teori om hegemonisk maskulinitet mött kritik, vilken Connell 
och Messerschmidt (2005) bemöter i artikeln Hegemonic masculinity. Rethinking the concept. 
Kritiken handlar i korthet om att kvinnor och den kvinnliga positionen tilldelats en alltför 
passiv roll i konstruktionen av maskuliniteter.  
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om ’tonårsflickor’ förekommer i stor omfattning, men det finns färre redogö-
relser om yngre flickor. Utsagor om vad som karakteriserar unga flickor, vad 
de vill och behöver är sparsamt förekommande.  
 Ett tänkbart tema i Handslagsansökningarna inom området ”Satsa på 
flickors idrottande” hade kunnat handla om utslagnings- och toppningsfrågor 
inom barn- och ungdomsidrotten. Problem som rör utslagning och toppning 
diskuteras relativt flitigt inom idrottsrörelsen och de ges medialt utrymme. 
Inte en enda av ansökningarna lyfter dock detta som ett problem att hantera 
och åtgärda i en satsning på flickors idrottande. Flickor positioneras därmed 
inte som föremål för utslagning och toppning. Underförstått görs därmed 
dessa frågor till pojkidrottsfrågor. På samma sätt finns inga utsagor om tidig 
(eller sen) specialisering, ett annat område som diskuteras inom idrottsrörel-
sen. Kan det relateras till att utslagning, toppning och specialisering bara 
aktualiseras inom ramen för en tävlings- och elitdiskurs, och att flickor, trots 
att de ibland positioneras som tävlingsidrottare, inte ryms inom den diskur-
sen på samma sätt som pojkar? 
 En annan notering är att flera av idrottsrörelsens grundprinciper inte blir 
föremål för reflektion eller kritik i Handslaget. Exempelvis är ett ifrågasät-
tande av att idrottsrörelsen ska försöka rekrytera och behålla fler deltagare en 
otänkbar framställning. Idrottsrörelsens hälsobringande förmåga förblir li-
kaså oemotsagd. Med referens till Lars-Magnus Engströms (2010) utveck-
lade idrottslogiker38 kan man också peka på avsaknaden av projekt som fo-
kuserar på lärprocesser, alltså projekt som syftar till att barn och ungdomar 
ska lära sig vissa motoriska eller idrottsspecifika färdigheter.  

Styrningsmentaliteten i Handslaget 
Ett Foucaultinspirerat arbete inbegriper en analys av de processer som iscen-
sätter flickor och flickors idrottande. Syftet är att identifiera hur makten, 
eller styrningen, opererar i Handslaget. Styrningsanalysen riktar uppmärk-
samhet mot hur styrningen sker samt hur sanningar och normer om flickor 

                                                      
38 Engström (2010) har utarbetat ett analysinstrument för att förstå individers och grupper av 
individers val av idrotter och aktiviteter. Han visar att idrottsutövande styrs av olika principer, 
eller logiker. Logiken reglerar vad som är det rimliga och rätta sättet att utöva och förhålla sig 
till en viss idrottsaktivitet och kontext. Vad går verksamheten ut på och vad är det möj-
ligt/omöjligt att göra inom ramen för en specifik logik? Engström definierar tio olika logiker, 
alla med sina specifika innebörder och meningsbäranden: tävling och rangordning, utmaning, 
uttryck, fysisk träning, rörelse- och koncentrationsträning, färdighetsträning, lek och rekreat-
ion, naturmöte, rörelse till musik och samvaro med djur. 
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och deras idrottande produceras. I det följande kommer jag att illustrera 
några teknologier, alltså de strategier som används för att styra individers 
tankar och handlingar, samt de mer konkreta tekniker och tillvägagångssätt 
som är aktiva i styrningen. De styrningsteknologier som analyserats är: styr-
ning på distans, styrning av självet, frigörande som styrningsteknologi samt 
språkliga tekniker.  

Styrning på distans  

Handslaget kan betraktas som en välvillig gest från staten, där staten signale-
rar att den har förtroende för idrottsrörelsen och dess verksamheter. Den 
stora summa pengar som kommer med statens uppdrag signalerar också att 
de utpekade områdena (flickors idrottande är ett sådant) är betydelsefulla 
och viktiga områden att rikta uppmärksamhet mot för samhället och idrotts-
rörelsen.  

 Formulerandet av satsningen är knutet till den politiska makten. Att flick-
or utgör en specifik grupp med särskilda behov av extra resurser är redan 
inskrivet i uppdraget och de övergripande riktlinjerna. Statens överlämnande 
av en stor summa pengar, samtidigt med uppropet att särskilt satsa på flickor 
som kategori uppmanar idrottsrörelsen till att börja reflektera och agera i en 
viss riktning. I den processen skapas utrymme för att tillskriva flickor alle-
handa behov, intressen och kompetenser i en viss riktning. Utpekandet av 
flickor som kategori är således redan gjort, men frågan som kan ställas är: 
vad legitimerar ett sådant urskiljande och vilka flickor rör det sig om?  Det 
tolkningsarbetet sker i idrottsrörelsen och de lokala idrottsföreningarna tar 
spjärn emot vad som uppfattas som möjligt att säga om flickor och idrott i 
den specifika idrottskontexten, det Foucault kallar de diskursiva möjlighets-
villkoren.  

 Uppdraget från staten är ospecificerat. Det är inte tydliggjort exakt vad 
som ska göras och för vilka flickor. Det är dock inte staten allena som ger 
form åt normerna utan idrottsrörelsen görs till en auktoritet med befogenhet 
att vara expert på vad en satsning på flickor innebär. Det kommer alltså an 
på idrottsföreningarna att tolka vad det betyder att satsa på flickors idrot-
tande. Föreningarna får såväl rätten som ansvaret att formulera vad behoven, 
problemen och lösningarna är för flickor och deras idrottande. Handslagets 
fria form, liksom att förlägga ansvaret för vad som ska ske och att införa 
förbättringsåtgärder utanför staten, är en liberalpolitisk maktutövning 
(Foucault, 1994b; Rose, 1995; Rose & Miller, 2010). Rose (1999) talar om 
styrning på distans.   
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Styrningen opererar också genom etableringen av en relation med skolan. 
Bandet mellan skolan och idrotten utmålas som nödvändigt, framgångsrikt 
och starkt. Tomas Peterson (2008) skulle troligen hävda, med åberopande av 
representationerna i ansökningshandlingarna, att det ”implicita kontraktet” 
mellan idrottsrörelsen och staten fortsatt framställs som starkt. Idrottsrörel-
sen tar sitt självpåtagna och av staten givna uppdrag på fullaste allvar. Före-
ningsidrotten konstrueras som stödjande, stabil och som en kompenserande 
kraft där andra är otillräckliga. Det senare kan även inbegripa skolans under-
visning i de specifika idrotterna. Idrottsföreningarna och skolan konstrueras 
som två seriösa samhällsaktörer som tillsammans skapar goda förutsättning-
ar för unga att få delta i en bra verksamhet. I en studie om samarbetsprojekt 
mellan föreningsliv och skola inom ramen för Handslaget konstaterar samme 
Peterson (2009) att idrottsföreningarna inte tillkännager några av de eventu-
ella svårigheter som enligt Peterson torde uppstå när två skilda fält, med dess 
olika logiker, korsas. Statens styrning på distans skapar således relationer 
mellan aktörer som konstrueras som oproblematiska. 

Styrning av självet 

Foucault (1994b) gör gällande att den moderna makten kräver människor 
som styr sig själva. Dominansens respektive självets teknologi är förbundna 
med och villkorar varandra (Foucault, 2000). Dagens samhälle, i vilket 
Handslagets flickor växer upp, framställs som flytande, komplext och osä-
kert. Ett sådant samhälle kräver ansvarstagande, starka, skötsamma och 
självständiga individer som bidrar till samhällsprojektet. Styrningen vilar på 
moraliska och självmanövrerande subjekt som väljer att agera enligt den 
sociala ordningen, och som gör det frivilligt. Valfrihet är en förutsättning för 
maktrelationerna (Foucault, 2000; Rose, 1995; Rose & Miller 2010). Fri-
heten är dock villkorad:  

In order to act freely, the subject must first be shaped, guided and moulded 
into one capable of responsibly exercising that freedom through system of 
domination (Green 2007, s. 59).  

 
För att agera som ett fritt subjekt måste individen först danas till någon som 
kan ta ansvar för att vara fri på rätt sätt. En lyckad självformerande process 
fordrar att institutioner som idrottsrörelsen fungerar som en förlängning av 
de politiska intentionerna. Idrottsföreningarnas initierande av Handslagspro-
jekt harmonierar med politiska strävanden. I flera av Handslagsprojekten 
planeras informations- och utbildningsinsatser där målgruppen ska vända 
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uppmärksamheten mot det egna beteendet, leda till självvärdering samt för-
bättra aspekter av sig själva. Till stöd finns expertis, i form av till exempel 
föreläsare, som skall bidra till processen. Särskilt tonårsflickorna görs till 
subjekt med förmåga till handling och val, men de konstrueras samtidigt som 
formbara, påverkbara och självreglerande. Makten är således disciplinär men 
osynlig. Maktutövandet utgår från flickorna själva men målet är välmående 
och framgång.  

Frigörande som teknologi 

Föreningarnas ansökningar uppvisar stort patos för att förändra flickors 
sämre villkor och förutsättningar i jämförelse med pojkars, både när de ska 
bli idrottsutövare, och när de väl är utövare. Problemen hänförs den manliga 
dominansen inom idrotten som diskvalificerar och missgynnar flickor. Ut-
gångspunkten är att flickor har rätt till en icke-diskriminerande verksamhet. 
Här används en slags maskulinitetsdiskurs för att legitimera Handslagspro-
jekten. I likhet med Gilenstams (2010) forskning om ishockeyspelande kvin-
nor är en maskulinitetsdiskurs, i vilken flickor och kvinnor blir underordnad, 
normaliserad. I Handslagsprojekten är dock ambitionen att utmana denna. 
Handslaget framställs alltså till stor del som en jämställdhetssatsning. Jäm-
ställdhetsarbete skall bedrivas för att utjämna ojämlika förutsättningar avse-
ende resurser (träningstider, pengar, kompetenser) och representation (rätten 
att få delta i idrotten, kvinnliga tränare). Ansökningarna manifesterar en av 
idrottsrörelsens demokratiska grundvalar. Jämställdhet – eller snarare avsak-
naden av den – utgör ett rättmätigt argument för en särskild satsning på 
flickor.  

 Handslagsansökningarna som aktualiserar jämställdhetaspekter genomsy-
ras av en emancipatorisk och egalitär anda. Flickor ska frigöras från den 
rådande underordningen genom att ges lika förutsättningar som pojkar. En-
ligt Rose (1995) och Foucault (1994c) är strävan efter emancipation och 
jämlikhet fundamentala element och effektiva strategier i en liberal maktut-
övning. Den liberala styrningen utmärks av ett misstroende mot maktutöv-
ning. I ansökningarna synliggörs den genom frånvaron av förbud, tvång och 
begränsningar. Manövrerandet går istället genom att hänvisa till flickors 
behov och rättigheter. De erbjudna aktiviteterna är frivilliga, valbara och 
organiseras för flickornas skull. Styrningen i frihetens, rättvisans och likvär-
dighetens namn tonar också fram i folkhälsodiskursen. De unga medborgar-
na skall frigöra sig från dåliga alternativ och välja en god livsstil där de kan 
forma sitt bästa jag. Alla har rätt till en god uppväxt och god hälsa. Det är en 



 140

chans till positiva förändringar, förbättrande av prestationer och höjd livs-
kvalitet för flickorna, som utövare och människor. På så sätt är styrningstek-
niken effektiv. Vem kan vara emot att idrotten ska bli rättvis, eller att varje 
individ ska få chans till ett hälsosamt liv? Vem kan ifrågasätta att tonårs-
flickor har kompetens att leda idrottsverksamheter för barn?  

 Jämställdhet, som en frigörande och emanciperande teknologi, fungerar 
som en rökridå för maktutövningen – styrningen arbetar i det fördolda. Det-
samma kan sägas om andra värden som framhålls i arbetet med att ge Hands-
lagsprojekten legitimitet, inte minst då olika dimensioner av själva idrottsrö-
relsen lyfts fram. Då idrottens självförståelse analyserades framkom att talet 
om idealitet, frivillighet och demokrati är framträdande i ansökningarna. 
Moraliska och ideologiska värden artikuleras i syfte att legitimera idrottsför-
eningarnas roll i formandet av ungdomar. Handlingar som verkar självklara, 
rätta och rimliga i enlighet med en liberal politik döljer och osynliggör 
styrningsmekanismen och dess konsekvenser (Rose 1999). Jag återkommer 
strax till konsekvenser av styrningsteknologin. 

Ansökningarnas språkliga tekniker 

En del av de processer som konstruerar flickor handlar om språkliga tekni-
ker. Språket bidrar till att bygga upp de sätt på vilka flickor representeras. 
Den diskursanalytiska ansatsen fäster uppmärksamhet på dessa tekniker, hur 
utsagor om flickor och deras idrottande görs vederhäftiga.   
 Med ett par undantag39 kan konstateras att ett professionellt och konvent-
ionellt projektansökningsspråk lyser med sin frånvaro. Tilltalet och språket 
är istället informellt, vardagligt och ibland kryddat med ingående beskriv-
ningar av den ideella föreningens vardag, glädjeämnen och vedermödor. De 
berättelser som levereras om flickors situation inom idrottsrörelsen präglas 
av en empatisk och emellanåt lite upprörd ton. En verkningsfull retorik som 
tillämpas i många ansökningar är att referera till föreningens tidigare gjorda 
erfarenheter av flickors idrottande. Konkreta exempel på flickors ’verklig-
het’ i idrottsrörelsen gör att berättelserna ter sig som ’sanna’ och skapar ett 
’vetande’ om kategorin flickor. Övertygandet går således delvis genom erfa-
renhetbaserade berättelser, men också genom en common sense-retorik, där 
vetandet och sanningen är ’sunt förnuft’ och allmängiltig kunskap. Inte säll-

                                                      
39 Gymnastik46 är en mycket omfattande projektansökan (15 sidor) med problemformulering, 
redovisning av en förstudie, presentation av projektets arbetsmodell, strategiska mål, kritiska 
framgångsfaktorer och nyckelmått osv. Denna ansökan sticker ut bland övriga genom sin 
marknadsanpassade och språkliga form. 
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an används utsagor som: ”vi vet att” eller ”det är allmänt känt att”. Före-
ningarna vet, med en slags självklarhet, hur tillvaron ser ut, vad som är vä-
sentliga problem och berättigade lösningar. En tredje strategi, dock mindre 
vanlig, är att formulera föreställningar om flickor med hänvisning till ett 
vetenskapligt vetande: ”forskning visar”, eller till en pågående samhällsde-
batt.    
 En annan strategi är att mana till igenkänning hos läsaren. Föreningarna 
utgår ifrån att de som beviljar ansökningarna delar världsbild med dem som 
ansöker om Handslagsmedlen. Den uppfattade samsynen blir synlig när ak-
tiviteternas innehåll antas vara självklarheter och läsaren förväntas vara in-
förstådd med och ha förståelse för föreningarnas och flickornas situationer 
och även ha en tillit till föreningarnas förmåga att förbättra desamma. Ett 
familjärt tilltal antyder en slags relation mellan ansökaren och läsaren, en 
slags ”ni-vet-hur-det-är-”anda präglar ansökningarna. Man talar samma 
språk, föreningen och förbundet, och föreningarna behöver inte alltid på ett 
ingående sätt förklara varför en viss insats är motiverad. Likaså tycks det 
finns en överenskommelse kring målgruppen som kategori, deras behov och 
önskemål.  
 Texternas ton är både negativ och positiv. De positiva tonlägena används 
när idrotten vill ta tillvara flickor som potentiella ledare och funktionärer, 
såsom domare, där flickornas goda förmågor kommer till uttryck. Det nega-
tiva tonläget tar i huvudsak vid i beskrivningarna av de överhängande folk-
hälsoproblemen, där samhället och ungdomsåren skrivs fram som riskfyllda 
och flickorna som potentiella riskobjekt. I den retoriken finns moraliska och 
normativa anslag som bidrar till att sortera flickor som problematiska alter-
nativt som oproblematiska.  
 Sammantaget kan sägas att övertygelseakten verkar genom att identifiera 
en särskild fråga, ett problem, och att i en självklar ton motivera problemets 
bakgrund – vad man ’vet’ om flickor och deras idrottande – och angelägen-
het. Därefter presenteras lösningar som står till buds inom ramen för före-
ningens verksamhet. Oavsett vilken språklig strategi föreningarna använder, 
är de en slags auktoritet som konstruerar uppfattningar om föremålet för 
satsningarna, det vill säga flickorna. 
 Att idrotten spelar en roll som styrningsteknologi för att nå överensstäm-
melse mellan politiska mål om god folkhälsa och produktiva medborgare, 
och utövarnas viljor har andra idrottsforskare visat (exempelvis Green, 2007; 
Maguire, 2002; Markula & Pringle, 2006). 
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Iscensättningarnas implikationer 
Den explicita målsättningen med Handslagets område ”satsa på flickors id-
rottande” är att göra gott för flickor inom idrottsrörelsen. Det är en strävan 
efter framsteg och förbättrade förutsättningar. Satsningen kommer sannolikt 
också att ge flickor ökade resurser och uppmärksamhet, förbättra deras chan-
ser till att bli framgångsrika idrottare och ge dem möjlighet att delta i aktivi-
teter som faller (en del) flickor i smaken. Därtill är det möjligt att preventiva 
insatser riktade mot hälsofrågor kommer att ge utdelning i form av friskare 
och starkare ungdomar. Handslaget avser att synliggöra en grupp som hitin-
tills inte varit tillräckligt främjade. Med tanke på det stora antalet beviljade 
projekt inom området ”satsa på flickors idrottande” är Handslaget säkert att 
betrakta som en framgång. Det är maktutövningens produktiva och positiva 
aspekter (Foucault, 1995/1977). 
 Foucaults och Butlers viktiga bidrag är deras tankegångar om att initiativ 
av det här slaget inte är harmlösa. Vi kan se hur de reglerande och discipline-
rande processerna opererar i det statliga initiativet, från utpekandet av flickor 
som särskild målgrupp till innehållet i den efterföljande ansökningsprocedu-
ren. Utpekandet av en specifik grupp är en viktig komponent i maktutöv-
ningen, inte minst för att det ofrånkomligen kommer att bära och producera 
’sanningar’ om gruppen i fråga. I det här fallet frambringar initiativet en rad 
föreställningar om flickor och deras idrottande; vilka flickor som är i behov 
av en satsning (och vilka som inte är det) och på vilket sätt. Jag har exem-
pelvis illustrerat att vissa Handslagsansökningar skjuter in sig på de ’pro-
blematiska tonårsflickorna’; de som riskerar att sluta, inte vill tävla, har då-
ligt självförtroende, riskerar att bruka alkohol och droger osv. Berättelserna 
som levereras om flickor är inte neutrala, de är normativa.  
  Mats Börjesson, Palmblad och Wahl (2005) utvecklar tankegången:  

Kategorisering och namngivning är verksamheter som inkluderar integrering 
såväl som segregering, inneslutning och uteslutning, den innebär en fixering 
av likheter såväl som olikheter. (Börjesson, Palmblad & Wahl, 2005 s. 36) 

 
Klassificering och representationer av det som ska styras är alltså en aktiv 
och teknisk process (Rose & Miller 2010). Klassificerandet av grup-
per/kategorier/fenomen skapar ordning och förutsägbarhet. Det styr vårt sätt 
att tänka, handla och bete oss. Benämning och indelning i olika grupper eller 
kategorier (flicka/pojke; homosexuell/heterosexuell, hälsosam/ohälsosam 
etc.) är emellertid en form av maktutövning som skapar föreställningar. Den 
erkänner vissa subjekt och utesluter andra, och de objekt som erkänns är 
möjliga att rangordna. Stipulerandet av vissa egenskaper och attityder i 
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Handslagssatsningarna gör att en viss typ av flickor inkluderas i satsningen 
medan andra exkluderas. I ansökningarna exkluderas exempelvis en homo- 
eller bisexuell position. Den positionen får inte plats i den heterosexuella 
matrisen.  

Flickor konstrueras på det stora hela som en enhetlig kategori som är på 
ett speciellt, relativt stereotypt, sätt. Att framställa stereotyper, vilket 
Foucault kallar normalisering, innebär att några enkla, begripliga och er-
kända egenskaper hos några individer eller en grupp blir en realitet. Den 
förenklade framställningen får sedan representera en större mängd individer 
och fixeras gärna till en sanning om den konstruerade kategorin. Det vansk-
liga i detta är att gruppen flickor (i det här fallet) reduceras och görs förut-
sägbara, medan andra egenskaper, kvaliteter och behov osynliggörs. Norma-
lisering innebär således en begränsning, även om stereotypen beskrivits i 
positiva ordalag. Ett exempel är de utbildningsinsatser på temat ”flickor och 
idrott” som ansökningarna skriver fram som tänkta aktiviteter. Syftet är, kan 
man anta, att uppnå en mindre diskriminerande verksamhet, där flickor och 
deras idrottande uppvärderas. Ett utbildningsinnehåll som centrerar vissa 
frågor som specifikt flickiga kommer emellertid snarare att bekräfta stereo-
typa könsbilder och upprätthålla en åtskillnad mellan kategorin pojkar och 
kategorin flickor. Skillnader inom respektive kön kommer att ignoreras och 
osynliggöras. Normaliseringen av flickor, och betonandet av en viss femini-
nitet, är således begränsande. Alternativa sociala identiteter som sexuell 
läggning, funktionshinder och etnicitet, liksom att flickor kan ha olika in-
ställning till och mål med idrottsutövandet osynliggörs. Handslagssatsningen 
riskerar att gå på tvärs med Agnes Börjessons (1998) förmaning om att inte 
homogenisera grupper av individer i jämställdhetsprojekt. 

Föresatsen tycks inte vara att göra några större förändringar av den befint-
liga verksamheten. Vägen till förbättrad jämställdhet går i de mansdomine-
rade och de könsjämna idrotterna snarare genom att anpassa idrotten efter 
flickors särskilda, ’flickiga’, behov, och att lägga verksamheten tillrätta så att 
den passar den Andra. Det blir en slags tolererande jämställdhetsstrategi. 
Flickor får och bör vara med i idrotten men deras inträde ska inte störa den 
”normala”, ”vanliga” ordningen. Ytterligare ett exempel på denna ansats är 
att utvecklingen av flickornas verksamhet skall ske med hjälp av ekono-
miska tillskott utöver ordinarie föreningsmedel. De ska tillfördas utifrån 
istället för att befintliga resurser fördelas mer solidariskt och rättvist mellan 
pojkar och flickor. Pengar till flickor ges när det finns extra resurser.  
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Subjektivitetens spelregler  

En övergripande utgångspunkt i avhandlingen är att idrottsrörelsens Hands-
lagssatsning i likhet med andra praktiker är en genusregim som formerar 
villkor för subjektiviteten, alltså den process där vi blir till som subjekt. 
Flickors (precis som pojkars) självförståelse konstitueras genom interaktion 
med omgivningens normer och värderingar. I överensstämmelse med en 
feministisk poststrukturell teoribildning och Foucaults (1994c) tes är ut-
gångspunkten att subjektet är aktivt och (om)förhandlar mellan de olika po-
sitioner som står till buds.40 Hur flickorna i Handslagsprojekten förhandlar 
med dominerande diskurser kan den här studien inte svara på. Jag kan inte 
säga någonting om relationen mellan de kollektiva föreställningar som 
Handslagsansökningarna ger uttryck för och den levda idrottsliga praktiken. 
Jag tillåter mig dock att begrunda villkoren för formandet av subjektiviteten.  

Andra idrottsforskare har hävdat att idrotten är konstruerad som en mas-
kulin praktik (Andreasson, 2006; Chapman, 1997; Chase, 2006; Fagrell, 
2000; Gilenstam, 2010; Hall, 1996; Hargreaves, 1994; Larsson, 2001; Olofs-
son, 1989; Scraton m.fl., 1999; Sisjord, 1997; Theberge, 1997). Med hänse-
ende till att relationen mellan flickor och idrott i Handslagsansökningarna 
bitvis framställs som problematisk kan mina resultat sägas ge stöd till den 
tesen. Å andra sidan visar analysen att det konstrueras olika subjektsposit-
ioner. Analysen av det empiriska materialet visar att olika versioner av flick-
or och flickighet förekommer. Iscensättningen av kön och femininiteter är 
såtillvida motsägelsefull och komplex. Men det går att urskilja vad man 
skulle kunna kalla kontextuella stereotyper. Vad flickor är, kan och vill beror 
till stor del på i vilken idrott de deltar och vilka problem den ansökande för-
eningen väljer att fabricera. Lite grovt kan man säga att i de flickdominerade 
idrotterna framställs flickor främst som ledare, avhoppare, tonåringar, och 
både som tävlanden och inte tävlanden. I de mansdominerade idrotterna 
produceras bilder av flickor som marginaliserade och tävlanden. De köns-
blandade idrotterna iscensätter flickor på de mest varierande sätten, här pro-
duceras föreställningar av samtliga kategorier som iscensätts i det empiriska 
materialet. Några konstruktioner – flickor som folkhälsoobjekt liksom att de 
har dåligt självförtroende – förekommer i samtliga idrotter. Konstruktionen 
av tonårsflickan förekommer främst i de kvinnodominerade och könsjämna 

                                                      
40 Se exempelvis citatet om att makten förutsätter ett aktivt subjekt: “that ‘the other’ (the one 
over whom power is exercised) be thoroughly recognized and maintained to the very end as a 
person who acts; and that, faced with a relationship of power, a whole field of responses, 
reactions, results, and possible inventions may open up” (Foucault, 1994c, s. 340).   
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idrotterna. Det är dock viktigt att betona att uppdelningen inte är vattentät 
utan de olika kategorierna kan förekomma i alla idrotter.  

I likhet med Lafferty och McKay (2004), liksom Scraton m.fl. (1999)  går 
det att fundera över huruvida förekomsten av de olika versioner av feminini-
tet som står till buds, och om de fall där traditionella feminina ideal över-
skrids, är ett tecken på att idrottspraktiken är en plats för motstånd. Så är inte 
fallet, menar nämnda forskare, så länge den reproducerar hegemonisk mas-
kulinitet. Möjligheterna, och begränsningarna, att överskrida normativa fe-
minina ideal kan också variera inom samma idrottsform, anser Collins 
(2002), Maguire och Mansfield (1998), samt Markula (1995). Resultaten i 
den här studien visar att de diskursiva möjlighetsvillkoren och de sätt på 
vilka idrottsaktivitetens logiker konstrueras, blir styrande för vilka subjekts-
positioner som görs möjliga i en satsning på flickor. Därav följer att det blir 
väsentligt hur idrottsrörelsen iscensätter sig själv och sitt uppdrag. 

Faran med att vara hemmablind  

Resultaten visar att idrottsrörelsens konstruktion av sig själv utgör en viktig 
grundbult i producerandet av föreställningar om flickor. Idrottsdiskursen bär 
på förgivettaganden om idrottsrörelsens goda sidor, och i ansökningarna 
berättas om dess signifikanta bidrag till individer, grupper av individer och 
samhället. Handslagsansökningarna visar en viss självinsikt när det gäller 
idrottsrörelsen. Exempelvis kvalificeras (o)jämställdhet inom idrotten som 
relevant och angeläget. Självinsikt är dock inte detsamma som självkritik. 
Även om idrottsrörelsens ändamål är gott och de föreslagna åtgärderna kan 
leda till att man kommer runt de upplevda orättvisorna så är problemet just 
det, man kommer runt men inte åt det som orsakar ojämställdheten. Den 
okritiska hållning idrottsrörelsen har till sig själv implicerar att problemen 
ligger någon annanstans. Blicken vänds då mot någon eller något annat. I 
folkhälsodiskursen stipuleras såväl samhället som flickorna som problemkäl-
lan. Idrotten är medlet och framgångsreceptet. När det gäller 
(o)jämställdheten inom idrotten visar den här studien att jämställdhet upp-
fattas som en flick-/kvinnofråga och att insatsen till stor del handlar om att 
”fixa flickorna” snarare än att utmana idrottsrörelsens normer. Resultatet är 
kongruent med andra studier (Hovden, 2006, 2012; Larsson, Redelius & 
Kempe-Bergman, 2012; Shaw & Frisby, 2006). Ansvaret för förändring och 
förbättring läggs då på flickorna, inte på idrottsrörelsen. En sådan förståelse-
grund kan inte förändra flickors förutsättningar inom idrottsrörelsen till 
fullo. Vad som krävs är att förskjuta fokus från flickorna som en bestämd 
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kategori till att kritiskt reflektera över idrottsrörelsen som struktur och makt-
ordning. Antaganden och ’sanningar’ om idrotten och dess deltagare behöver 
prövas, men det är inte en helt enkel uppgift att ifrågasätta redan inrotade 
mönster. Nedan följer några utmaningar och förslag på vad som skulle kunna 
göras inom idrottsrörelsen för att förändra rådande ordningar. 

Förändra spelreglerna – ”så hur ska man göra då?”  

I satsningar av ett sådant slag som Handslaget behöver initiativtagare be-
trakta idrottsrörelsen som en genusregim, en praktik där genusnormer produ-
ceras och upprätthålls. Könsmönster bör identifieras, med dess kontextuella 
variationer. Det krävs att idrotten intar en självkritisk hållning och ifrågasät-
ter dominerande normer. Martinsson och Reimer (2008) uttrycker det som 
att man ska ”bråka med normer”. Det innebär att normer, strukturer och pro-
cesser som orsakar förfördelningen och marginaliseringen inte förblir 
ostörda. Ställ exempelvis frågan: Varför är idrotten är ojämställd? Problema-
tisera effekter och konsekvenser av den rådande ordningen. Ställ frågor om 
vad som normaliseras inom idrotten.  
 Skillnaderna inom gruppen flickor (respektive) pojkar behöver uppmärk-
sammas. Relationerna mellan och inom gruppen kvinnor/flickor och 
män/pojkar ser inte lika ut i alla institutioner eller praktiker. Ett intersektion-
ellt perspektiv (se exempelvis de los Reyes, Molina & Mulinari, 2005) där 
andra socialt skapade identiteter än genus, exempelvis etnicitet, sexuell 
läggning och klass, tas i beaktande, torde därför vara fruktbart vid satsning-
ar. Perspektivet är ett hjälpmedel för att uppmärksamma olika sociala posit-
ioners inbördes relationer.  

Idrottsrörelsen behöver fundera över vilken slags könsförståelse som ge-
nomsyrar den idrottsliga praktiken. Fixerar vi oss vid idén om kön som något 
som är snarare än någonting som görs, blir förändringsarbetet betydligt mer 
trögrörligt. Tvåkönssystemet som verifierar genus behöver dekonstrueras så 
att kontinuiteten i relationen mellan flicka-flickigt-heterosexuellt begär 
bryts. Det är härvidlag, som studien har visat, heller inte oviktigt hur vi talar 
om, iscensätter och organiserar kön. Könsstereotypa föreställningar om 
flickor och pojkar, kvinnor och män måste ifrågasättas. Att bråka med, eller 
rucka på, de (till synes) stabila genusföreställningarna och de två (till synes) 
stabila könen kommer att förändra den (till synes) stabila relationen dem 
emellan. De sociala särskiljanden som Handslaget är ett exempel på, är inte 
på något sätt heller givna eller allenarådande. Givna indelningar kan ifråga-
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sättas, som att särskilda aktiviteter knyts till just till (ett visst) kön. Att ut-
mana idén om kön som den givna utgångspunkten för indelningar skulle 
också vara fruktbart.  

Istället för att lägga fokus på det färdiga och fixerade, att se nuvarande 
indelningar som givna, bör man vända blicken mot de sociala praktiker som 
producerar kön/genus, identiteter, kategorier osv. Undvik att utgå från kvin-
nor som given kategori, det riskerar att förbise obeständigheten hos de dis-
kurser som producerar denna. Istället gäller det, kort och gott, att utnyttja 
instabiliteten och föränderligheten i diskurser, kategoriseringar och de soci-
ala ordningarna. Just för att styrningen i ett nyliberalt samhälle vilar på ”god-
tyckliga”, temporära maktrelationer kan en diskussion öppna upp för nya 
ordningar och alternativa subjektspositioner för individen att välja.  

Det skulle också vara en poäng att diskutera och utvidga förståelsen av 
jämställdhet. Jämställdhet är kontingent, det vill säga vad som är sant, rätt 
och riktigt är tillfälligt. I den studerade satsningen kom jämställdhet till stor 
del att handla om att ge flickor ’flickig’ behandling. ’Jämställdhet’, vad det 
är och hur arbetet med att förbättra den ska ser ut, är inte givet eller obero-
ende av dess kontext och tidpunkt. Frågan staten, och framförallt idrottsrö-
relsen, borde ställa sig är vad man vill att jämställdhet ska vara. Här bör man 
kanske inte vara främmande för att villkora det statliga stödet så att satsning-
arna kommer åt den problematik man avser. En sådan rekommendation föl-
jer slutsatsen i den utvärderingen som Larsson, Redelius och Kempe-
Bergman (2012) gjorde av ”Idrottslyftet”, en barn- och ungdomsidrottssats-
ning som följde efter Handslaget. Deras slutsats är att det finns ett glapp 
mellan den definition av jämställdhet som uttrycks i idrottsrörelsens jäm-
ställdhetsplan och den förståelse av jämställdhet som idrottsförbund och 
idrottsföreningar har. För att täppa till glappet, det vill säga säkerställa att 
intentioner formulerade på en övergripande nivå realiseras, krävs tydligare 
direktiv från RF och staten. 

Judith Butlers poäng är att vi ska akta oss för att anamma det feministiska 
subjekt (kategorin kvinnor) som produceras av det politiska system och de 
maktordningar som säger sig vilja frigöra detsamma (Butler, 2005). Subjekt 
som regleras av dessa strukturer blir ”formade, definierade och återskapade i 
enlighet med strukturernas fordringar.” (Butler, 2005). Det innebär att de 
diskursiva formuleringarna av Handslagssatsningen, dess innebörd och mål 
inte är fria från idéer, föreställningar och värderingar av hur flickor och 
kvinnor är, vad de vill och behöver. Det krävs således en medvetenhet om att 
trots den goda avsikten att förbättra flickors eller kvinnors situation så riske-
rar sådana emanciperade ansatser att inte få önskade effekter.  
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 Slutligen, den teoretiskt uppmärksamme kanske ställer frågan: skulle inte 
ett dekonstruerande förfaringssätt som beskrivs bära på samma problematik 
som kritiseras? Skulle inte nya kategorier skapas och tillskrivs särskilda 
egenskaper och förmågor, och vissa individer gynnas och andra missgynnas? 
Så är fallet, men förhoppningsvis kan nya förändrade sociala ordningar och 
normer vila på mindre hierarkiska och mer etiska, jämlika incitament än 
tidigare. ”Everything is dangerous” som Foucault (1983, s. 231-232) ut-
trycker det. Och så tillägger han ”which is not exactly the same as bad”. Ett 
dekonstruerande arbete behöver göras kontinuerligt och inte förpassas till 
enskilda projekt eller satsningar. Lenz Taguchi (2004) förtydligar att det är 
fråga om ett ändlöst projekt att utmana och upplösa kategorier, och rubba 
maktordningar:  

 
Feministisk poststrukturalism innebär en oavbruten och ständigt pågående 
praktik av värde- och kategoriupplösning, som vi behöver utöva och repetera 
om och om igen – oupphörligen – för att kunna verka och leva etiskt likvär-
digt tillsammans i specifika historiska och sociala sammanhang (Lenz 
Taguchi 2004, s. 14). 

 
Rådande ordningar ersätts således med nya ordningar, förhoppningsvis mer 
jämlika och etiska. Just för att styrningen i ett nyliberalt samhälle vilar på 
”godtyckliga” maktrelationer kan en diskussion öppna upp för nya ordning-
ar.  

Studiens och perspektivens förtjänster och brister  
Med den här studien har jag velat bidra till ett samtal om flickor och flickors 
villkor inom idrottsrörelsen. Jag har gjort det genom att granska en satsning 
på flickors idrottande. Ett forskningsbidrag är att studien fokuserat på flickor 
och flickors idrottande, vilket inte gjorts i någon större utsträckning tidigare. 
Ett annat är att jag intresserat mig för de diskursiva möjlighetsvillkoren för 
konstruktioner av flickor, liksom för styrning och tekniker för styrning som 
skapar subjekt. Med hjälp av Michel Foucault och Judith Butler har jag kun-
nat uppmärksamma hur idrotten som diskursiv praktik konstruerar kön; vilka 
iscensättningar av flickor som sker och hur de sker, samt vilka normer som 
präglar idrottspraktiken och de processer där dessa skapas. Poängen med att 
ha Butler och Foucault som medspelare är deras dekonstruerande ansats. 
Istället för att analysen blir normativ och deskriptiv, alltså att jag redogör för 
idrottens utsagor om hur saker är, ställs utmanande frågor om vad som tas 
för givet i idrottspraktiken. Butler och Foucault har hjälpt mig att studera 
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frambringandet av problembeskrivningar och kategorier som finns inom 
barn- och ungdomsidrotten och som vid första anblicken framstår som själv-
klara. Det handlar om att synliggöra den diskursiva makten för att kunna 
utmana och transformera. Min avsikt har varit att peka på att ordningar vi 
kanske tänker är stabila och naturliga istället är föränderliga och ständigt 
möjliga att förhandla och därmed öppna för nya versioner (Foucault, 1993).  
 Det kritiska perspektivet, att ifrågasätta etablerade synsätt och ordningar 
som till synes är givna och att peka på maktrelationer och dess effekter, är 
också studiens viktigaste pedagogiska bidrag.  Det handlar om att synliggöra 
vilka möjlighetsvillkor som står till buds för flickor i formandet av sig själva, 
där frågan om vilka normer och värderingar som ligger inbäddade i diskur-
sen om flickor är viktig. Pedagogik handlar om påverkan och lärande, och de 
könskonstruerande processer som sker inom ramen för Handslaget kan i hög 
grad karakteriseras som immanenta påverkansprocesser. Könsimpregnerade 
normer styr flickors uppfattningar om sig själva, liksom andras uppfattningar 
om flickor, i en viss riktning. Barn- och ungdomsidrottens utbredning, där en 
stor majoritet av barn och ungdomar deltar, ger den en betydande ställning 
som könskonstruktör och (köns)fostrare. I den meningen är det viktigt att 
belysa och analysera vem eller vilka som kommer i åtnjutande av statliga 
resurser och får möjlighet att delta – och vilka som inte får det – i en rörelse 
som i sin verksamhetsidé säger sig sträva efter att vara till för alla som vill41.  
 Den kritik som kan riktas mot Butler och Foucault gällande huruvida det 
poststrukturella perspektivet går att kombinera med feminismens ambitioner 
att förbättra för kvinnor kan ställas också till mitt forskningsprojekt. Det 
finns en farhåga att det feministiska frigörelseprojektet kan undergräva det 
poststrukturalistiska perspektivets anti-universalistiska hållning gällande 
subjektet och kategorin kvinnor. Hur ska man kunna förbättra situationen för 
flickor och kvinnor om vi inte kan tala om dem eller genomföra aktiviteter 
för dem? Det finns en risk att några av studiens slutsatser, till exempel att 
särskilda satsningar på flickor bär med sig viss problematik och att den ensi-
diga fokuseringen på flickor och kvinnor inom idrotten inte självklart är bra, 
leder till villfarelsen att det inte behövs projekt eller satsningar i syfte att 
förbättra villkoren för idrottsrörelsens alla deltagare. Jag hoppas dock att det 
framgått att förändringspotentialen ligger i att vi kan destabilisera ordningar 
vi inte är nöjda med.    

                                                      
41 I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill säger man bland annat att: ”alla som vill, oavsett 
nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller 
psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet” (Riksidrottsför-
bundet, 2005b, s. 4) 
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 En inomdisciplinär kritik som kan riktas mot studien är att jag inte har 
gjort någon genealogi i den traditionella Foucaultianska bemärkelsen, där 
utsagor om flickor spåras bakåt i historien i olika empiriska material. Genea-
logi är att intressera sig för maktens strategier, relationer och praktiker och 
kopplingen till kunskap. Jag gjorde, med stöd av Carabine (2001), avväg-
ningen att också en genealogisk ögonblicksbild är fruktbar för att öka kun-
skapen om hur flickor iscensätts inom barn- och ungdomsidrotten.   
 Jag valde att undersöka konstruktioner av flickor i en satsning där flickor 
redan var utpekade som målgrupp. Så här i efterhand funderar jag på vad det 
hade gett studien om jag hade valt att samla in ansökningar också från andra 
områden i Handsatsningen (Öppna dörrarna för fler, Intensifiera samarbetet 
med skolan, Hålla tillbaka avgifterna, Delta i kampen mot droger) och ställt 
samma frågor om hur flickor konstrueras. Vilka representationer hade då 
kunna skönjas? Om det där fanns berättelser om pojkar skulle det också säga 
något om flickor, eftersom kön konstrueras relationellt.  
 Undersökningen handlar om hur flickor iscensätts diskursivt i en satsning 
på flickor. Vad studien inte kan svara på är hur flickors subjektivitet konsti-
tueras, alltså hur flickorna agerar på satsningens aktiviteter och hur de kom-
mer att förstå sig själva genom diskurserna. Forskningsprojekt som undersö-
ker konstruerandet av flickor i andra initiativ och idrottsliga praktiker, lik-
som projekt där studieobjektet är flickors formande av sig själva framstår 
därför som angelägna.  

Forskningsetik och självreflexivitet 

Jag har iakttagit de etiska riktlinjer som finns beskrivna i Vetenskapsrådets 
rapport God forskningssed (Hermerén, Petersson & Gustafsson, 2011). De 
lämnar några allmänna rekommendationer kring forskningsetik: 
 

1 Du ska tala sanning om din forskning 
2 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 
3 Du ska öppet redovisa metoder och resultat 
4 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 
5 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 
6 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 
arkivering 
7 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur 
eller miljö 
8 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning (s. 12). 

 
Punkterna ovan kan sorteras som två delar: forskningsetik och forskaretik. 
Forskningsetik berör den externa delen forskningsprojektet; den mellan fors-
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karen och informanter, försökspersoner eller omgivande samhället. Forskar-
etik avser den interna hanteringen av etik inom forskningen, det som är mer 
riktat inåt mot forskarsamhället, själva forskarhantverket.42 (Se också Fors-
man, 1997)  
 Jag har anammat de rekommendationer som är relevanta och adekvata för 
föreliggande studie, både gällande intern och extern forskningsetik. Exem-
pelvis har kravet om konfidentialitet tillgodosetts så långt det är möjligt 
(Forsman, 1997; Hermerén, Petersson & Gustafsson, 2011; Vetenskapsrådet, 
2002). För min del har det inte varit aktuellt att hantera frågor om informan-
ter som medverkar i studien, då studieobjektet utgörs av texter. Konfidentia-
liteten har gällt enskilda idrottsföreningar, inte individer. De insamlade an-
sökningarna tilldelades inledningsvis ett nummer men någon kodlista över 
vilket nummer som är kopplat till vilken förening upprättades inte. Därtill 
har jag i redovisningen av utsagor tagit bort föreningsnamn, ortsnamn eller 
annan information som kan röja ansökans ursprung. Syftet har varit att und-
vika att enskilda idrottsföreningars resonemang ska kunna identifieras. Det 
intressanta i analysen har endast varit i vilken idrott en utsaga förekommer. 
Samtidigt kan det finnas en risk att en förening trots det kan identifieras. 
Viss information är kanske så specifik att den endast kan kopplas till en viss 
förening. Ansökningarna har lästs av representanter från respektive specia-
lidrottsförbund som hanterat dem. Avsikten har emellertid varit att så långt 
det är möjligt försvåra identifikationen. Utöver det har konfidentialitetskra-
vet tillgodosetts genom att ansökningshandlingarna inte har lämnats ut eller 
hanterats av andra än mig. Ansökningshandlingarna har förvarats på sådant 
sätt att utomstående inte har kunnat ta del av dem. Informationskravet har 
tillika följts  (Vetenskapsrådet, 2002). I det här fallet innebär det att kontakt-
personerna på respektive specialidrottsförbund har fått information om pro-
jektets syfte och genomförande i samband med att ansökningarna samlades 
in. Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) har också efterlevts, då det em-
piriska material som samlades in endast har använts för forskningsändamål.  
 De nämnda etiska kraven berör till stor del den utomvetenskapliga och 
externa forskningsetiken (Forsman, 1997; Hermerén, Petersson & Gustafs-
son, 2011). När det handlar om den mer interna forskningsetiken måste de 
etiska ställningstagandena hänföras den forskarkontext som forskaren skriver 
in sig i. Jag redogjorde i avsnittet Forskaren som medspelare i kunskapspro-

                                                      
42 Forsman (1997) talar på liknande sätt om inomvetenskaplig forskningsetik och utomveten-
skaplig forskningsetik. Den inomvetenskapliga forskningsetiken ”rör forskningens inre liv” (s 
12), såsom resultatens tillförlitlighet och etik mellan forskare. Den utomvetenskapliga forsk-
ningsetiken handlar om att forskarsamhället påverkas av intressen utifrån, såsom frågor om 
metoder eller forskningens konsekvenser. 
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duktionen – om forskarrollen och reflexivitet för att ett feministiskt post-
strukturellt perspektiv innebär en mängd antaganden av ontologisk och 
epistemologisk art. Bland annat ses forskaren som en aktör och medspelare i 
kunskapskonstruktionen, vilket kräver reflexivitet (Alvesson & Sköldberg, 
2008; Börjesson, 2003: Lather, 2004; Ramanzanoglu & Holland, 2002; Ri-
chardson & St. Pierre, 2005; Wetherell m.fl., 2001; Grace 1997). Jag som 
forskare påverkar och konstruerar urval, resultat, tolkningar och angrepps-
sätt. I avhandlingen gör jag mig exempelvis medskyldig till (re)produktion 
av konstruktioner, utpekanden, urskiljanden etc. i likhet med det jag själv 
problematiserar i analysen. Också jag väljer att peka ut en satsning riktad 
mot flickors idrottande. Jag kategoriserar flickor och namnger dessa katego-
rier. Det är inte helt enkelt att stå utanför de berättelser som redan dominerar 
i diskursen om flickor, och att utveckla självständiga, nya förståelser och 
alternativa läsningar. Andra läsningar än de jag har gjort är givetvis möjliga, 
liksom andra sätt att tematisera och presentera texten. För att inte forskaren 
ska hamna i vad Börjesson, Palmblad och Wahl (2005) kallar för vasallskap, 
det vill säga att utgå ifrån och befästa idrottsrörelsens egna formulerade be-
rättelser och klassificeringar, har jag behövt arbeta flera varv med de analy-
tiska frågorna rörande vad som är problemet, och vilken rationalitet som är 
inskriven i en viss kontext.   
 Det forskningsetiska reflexiva arbetet handlar också om att klargöra 
forskningens eventuella politiska ambition och betydelse. Jag har genom att 
skriva in mig på ett feministiskt forskningsfält med automatik påtalat en 
förändringsambition. Ett bortomliggande syfte med forskningsprojektet är att 
utmana och på sikt förändra den könsmaktsordning som råder inom idrotts-
rörelsen. En sådan agenda ska läsaren vara medveten om och ha med i sin 
bedömning av forskningsprojektets olika delar. Den personliga involvering-
en bör, menar vissa, också reflekteras över. I mitt fall har jag tvingats fun-
dera över min egen koppling till idrottsrörelsen, där min personliga historia 
och erfarenhet av att vara utövare, ledare och professionellt arbetande påver-
kat såväl val av forskningsområde som säkerligen också de tolkningar jag 
gör. Att det finns ett förhållande mellan forskaren som person och det intel-
lektuella forskningsarbetet är emellertid inget märkligt i det feministiskt 
poststrukturella perspektivet utan ses som en av flera faktorer som påverkar 
forskningsprocessen (Alvesson & Sköldberg 2008). 
 Det reflexiva arbetet är inte enkelt. Min ambition har dock varit att i kon-
struktionsprocessen undvika vad Alvesson och Sköldberg (2008) kallar em-
pirism, narcissism och social och språklig reduktionism, vilket innebär att ge 
akt på att det som konstrueras inte är några fantasiprodukter samt vara tydlig 
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med den teoretiska kontext som konstruktionerna sker inom. Det står andra 
fritt att dekonstruera mina angreppssätt och tolkningar och det är min för-
hoppning att så kommer att ske.  

Avslutningsvis 
Den här avhandlingen utgår ifrån ett kritiskt perspektiv. Någon kanske tyck-
er att den kritiska läsningen medför att idrottsföreningarnas arbete utmålats 
på ett orättvist sätt.  Föreningarna anstränger sig för att skapa bra verksamhet 
för barn och ungdomar, och jag är övertygad om att de har flickors bästa för 
ögonen när projektidéerna formuleras. Ingen skugga ska därför falla på före-
ningarna. De har gjort vad man kan begära utifrån de rådande förutsättning-
arna och de givna villkoren. Med en så vagt formulerad inriktning, ”satsa på 
flickors idrottande”, kunde inte utfallet ha blivit så mycket annorlunda. Utan 
styrning eller tydliga riktlinjer om vad satsningen ska innebära, kommer 
idrottsföreningarna att agera inom de möjlighetsramar som finns. Det riske-
rar, vilket studien visar, att inte resultera i så mycket nytt. Rådande normer 
kan knappast utmanas och några radikala förändringar kan därmed inte ske. 
Resultatet blir helt enkelt mer av det man redan gör. Och något annat är svårt 
att begära. För att så ska ske behöver ramarna förtydligas genom att från 
centralt håll ge stöd och hjälp för att kunna tolka innebörden i vad en sats-
ning på flickors idrottande kan betyda, och den tolkningen kan gärna ske i 
relation till de mål idrottsrörelsen själv satt upp avseende jämställdhet och 
verksamhetsidéer.  
 Någon kanske uppfattar den kritiska granskningen som ett argument för 
att man inte ska ta initiativ i syfte att förbättra situationen eller förutsättning-
en för flickor (eller någon annan grupp), att det bästa är att ingenting göra. 
Så är inte fallet. Problematiserandet är inte detsamma som att satsningar är 
dåliga per se, eller att man ska sluta engagera sig i att skapa goda villkor för 
flickors idrottande. Syftet med granskningen är istället att skapa en medve-
tenhet om vad särskilda satsningar kan göra, och vad de kan få för effekter. 
Om en effekt är att den rådande könsordningen reproduceras riskerar sats-
ningar som görs för att främja jämställdhet att vara kontraproduktiva – de 
ger upphov till att nya satsningar på jämställdhet behöver göras. Ansatsen i 
avhandlingen må vara kritisk, men jag menar att en kritisk granskning är 
nödvändig för att kunna bidra till att utveckla, förändra och förbättra idrotts-
rörelsens verksamhet.  
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Summary 

Introduction and background 
This thesis examines constructions of girls Swedish children’s and youth 
sports. A special sports initiative aimed at girls and girls’ sport is the object 
of study. The research interest concerns how girls “are made” in sports prac-
tice. Theoretical assumptions of different practices and cultural ideas about 
men and boys and women and girls shape our understanding of these two 
pairs. Gender is caused by anticipation, i.e., our expectations. These are con-
stantly repeated, which Judith Butler terms performativity. The postulation 
that gender is constructed implies studying discourses that constitute the 
subject. An individual’s self-understanding is constituted in interaction with 
the environment and the norms and values produced and transmitted there 
within. It is, therefore, important to study how the construction works and 
the possible conditions for that process. The two theorists Judith Butler and 
Michel Foucault, the inspirations behind this study, were interested in those 
issues. 
  This thesis focuses on the dominant ways of talking about girls and girls’ 
sport as well as the processes that shape them. The context is a sports initia-
tive specifically targeting girls, a four-year one called the Handshake, which 
was launched and funded by the Swedish government in 2004. The Special 
Sports Federations were assigned the task of distributing the money desig-
nated by the government to the local sports clubs, which, in turn, could apply 
for funding in order to carry out local projects. The government specified 
five areas in which local sports clubs could apply for grants, namely: (1) 
encouraging more children and young people to participate in sport, (2) tack-
ling drug abuse, (3) reducing participation fees, (4) increasing cooperation 
with schools, and (5) promoting girls’ participation in sport. The last-
mentioned area is the focus of this thesis. The Handshake initiative specifi-
cally targeted girls’ sport. No other category was so clearly singled out as the 
girls’ category. The phenomenon brings forth the following questions: What 
does it mean to promote girls’ participation in sport? Which girls are target-
ed in the special girls’ projects?  
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Purpose 
Inspired by feminist post-structural theory and Foucault, the aim of this 
study is to examine how a special initiative for girls’ sport frames girls and 
their sport. The aim is also to analyze possible conditions of discourse for 
constructions of gender in texts specifically focusing on girls’ sports partici-
pation. The central questions are: How are girls and girls’ sport represented? 
In what ways and with which form of power, technologies, and techniques 
are girls constructed and positioned? 

Previous research  
Previous studies show that sport serves as a force where the individual is 
subjected to coercive discourses and power structures and becomes its object 
as well as an arena where the subject resist normative ideals and dominant 
discourses. The degree to which women (and men) should be subjected to 
dominant discourses or be able to offer resistance to them varies in different 
sporting practices, thus justifying further studies of the sports practice. Pre-
vious studies show that the relationship between sport and women appears to 
be more problematic than that between men and sport because sport is still 
discursively produced as a masculine practice. Overall, the review of previ-
ous research demonstrates a number of aspects: (a) sport is a prime arena for 
shaping individuals’ understanding of themselves, (b) women’s sport seems 
to imply a negotiation between different ideals: a sporting and a normative 
femininity, (c) various forms of power governing an individual’s subjectivity 
and actions of sporting women, and (d) sport cannot be seen as either com-
pletely oppressive or totally liberating and enhancing for individuals, espe-
cially for women. This means that we cannot consider a sports practice sole-
ly dominant. The potential for actively shaping the self depends on the dis-
courses and the power relations operating in the sports practice. The re-
searcher’s task is to study and evaluate the potential of ethics in different 
sports practices.  

Theoretical framework 
The aim of the thesis is to study how girls are framed in sports. This means 
there is a need to examine both how girls and their participation in sport are 
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represented and the conditions for the construction of girls. With the help of 
the theoretical triad—discourse, power, and knowledge—Foucault seeks to 
demonstrate what is said and how it is possible to say that. This study scruti-
nizes discourses and power relations that operate in the sports practice and 
the subject positions that are the effects of these. Foucault calls this method-
ological approach genealogy. 
 Discourse can be understood as utterances, assembled in formations, but 
also as the practice that produces the objects of which they speak. It is the set 
of rules that at any given time defines what can be done (and said)—and not 
done (or not said). Discourses regulate the production and circulation of 
statements and perceptions of reality, guiding us in the social practice and 
giving it meaning. However, it is not about fixed meanings or sentences in a 
discourse; on the contrary, the meanings are sometimes contradictory. 
 Discourses function as bearers, producers, and effects of power relations. 
Foucault insists that power should be seen in terms of relations, which chal-
lenges the traditional understanding of power as domination, oppression, or 
laws. Foucault argues that as long as individuals are involved in human rela-
tionships, they are also part of the power relations. Modern power is located 
outside the formal governance structures. Instead, power is exercised by 
different technologies, procedures, and practices.  
 The different power processes humans are exposed to, serve to govern 
thoughts, feelings, and behaviors in certain directions in order to maintain 
the social order. The sports movement, and, in this case, specifically the 
Handshake initiative, can, from this perspective, be seen as an instance 
where power is the standard for how investments in children and adoles-
cents—and girls in particular—are staged. Foucault calls this rationality for 
political governing governmentality, which involves the regulation of indi-
viduals and populations based on knowledge of the objects of governing. 
Governmentality is only possible if ideas about the individuals already exist 
in the sense that there is a predetermined view of what an individual is, and 
what her preferences, and needs are. 
 An initiative like the Handshake is a power technology that produces 
discourses of girls and women (as well as boys and men) in sport. Projects 
are, therefore, not innocent; instead, they are active in forming the sports 
practice. They are performative. For example, investing in girls and women 
becomes a form of script for sport representatives when designing practical 
activities. The sporting girls and women relate to the discourses and norms 
prevailing in the context they operate in; through these, they will understand 
themselves and their actions. 
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 The work of Butler represents the other part of the theoretical perspec-
tive. Her heterosexual matrix is particularly important, contributing to our 
understanding and perceptions of gender formations and gendered subjects. 
With the heterosexual matrix, Butler shows how sex, gender, and sexual 
desire are composed in a complex configuration, between which there is a 
relationship. The persistent repetition of culturally formed notions of “men” 
and “women” (gender) is a consequence of a dualistic model. Some objects 
are linked to a certain kind of body (what we call man) and others to a dif-
ferent kind of body (which we refer to as woman). A consistent relationship 
between woman and femininity and a desire for its diametric opposite, man 
and masculinity, are established. The discursively constructed heterosexual 
desire is a compulsory practice both requiring and constructing a stable sex 
(male) and a stable gender (masculine) that are in binary relation to the other 
stable sex (female) and its stable gender (female). Apart from these, no other 
sex is permitted. Discourses about 'male' and 'female' are internalized in the 
designated bodies in a way that makes us perceive the two gender categories 
as natural and given. The heterosexual matrix forms and regulates the condi-
tions for constructing gender. 
 

Methodology 
Project applications written within the framework of the Handshake initia-
tive, the Swedish sports movement’s child and youth project (2004–2007), 
form the basis for the empirical material used in this study. Project applica-
tions from the second year (2005) within the area of “promoting girls’ partic-
ipation in sport” are examined. The applications were collected from eight 
different sports: three female-dominated sports, two male-dominated sports, 
and three sports considered to be gender equal. The female-dominated sports 
are gymnastics (101 applications), figure skating (30), and equestrian (88). 
The male-dominated sports are bandy (42 applications) and wrestling (23). 
The more gender-equal sports are orienteering (32 applications), rowing (2), 
and volleyball (4). Overall, the empirical material consists of 322 applica-
tions, all approved in the area of “promoting girls’ participation in sport” 
from the sports studied. 
 The study analyzes discourses on girls and girls’ participation in sport. 
The discourse-analytical approach involves an analysis of the rules that con-
stitute what can be said about something at a particular time, what counts as 
the truth, and who can say it with credibility. Since power and discourse are 
closely associated in the genealogical approach, a study of power relations is 
also a way to closely examine discourses. The method is elaborated based on 
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Foucault’s theoretical methodology and aims to demonstrate what can be 
said about girls in children’s and youth sports, and, further, how these repre-
sentations are possible. Part of the analysis is to problematize the themes and 
categories constructed in the discourse on girls. The following questions 
have guided the analysis: Which girls are produced as being in need of spe-
cial initiatives? Who are not? And why invest in these girls? 
The next aspect of the analysis is to explore the context within which ideas 
about girls are produced. What is the context of utterances? To say some-
thing about this discourse, conditions of possibility are used, a concept that 
involves studying social problems identified as a concern requiring special 
knowledge and including proposed solutions. The argument used by the 
sports clubs when justifying their proposed project activities can be translat-
ed as the legitimate reasons to invest in girls. Foucault’s notion of the dis-
courses’ conditions of possibility is transformed into two comprehensible 
analytical questions posed to the applications: Which problems require an 
initiative for girls and their participation in sport? What are presented as 
solutions to these problems? With these two questions, I can expose what 
appears to be taken for granted about girls and their sport and the effects of 
such a representation. 
 To further analyze the constructions of girls, the exercising of power, or 
governing, is examined. The analytical focus is on the processes that shape, 
guide, and influence the discourse on girls. The how questions are the focal 
point when analyzing the applications: (a) Visibility: what problems are to 
be solved and what are the aims? (b) If certain goals or values are to be real-
ized, specific technologies are to be used. Technical aspects of governance, 
through which authority is constituted, are studied: mechanisms, procedures, 
instruments, tactics, and language; (c) What kind of knowledge influences 
and derives from of governing? How does something become “true”? (d) 
What kind of people, self, individual, and collective identity are presupposed 
and formed in the practice? What status, capabilities, attributes, orientations, 
and actions are postulated? In the relation to this, the use of language con-
sidered as active strategies in the construction of girls, is also examined. 
How are girls framed rhetorically? How are utterances about girls and their 
sports participation given meaning, and how are they made credible and 
reasonable? More specifically, the linguistic repertoire, choice of words, 
tone, shape, and style are studied in detail.  
 

Results 
The first results chapter (chapter four) illustrates how girls and their sports 
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participation are constructed in the applications. The different subject posi-
tions the girls are given in the Handshake applications are depicted. The 
results show that different Handshake applications construct various catego-
ries filled with contrasting meanings. The most distinctive categorization is 
girls as “capable” or “problematic.” The subject positions presented in the 
“capable” girls’ category are: girls as potential leaders and girls as obvious 
competitors. The subject positions constructed in the “problematic” girls’ 
category are: girls who are not obvious competitors, girls as potential drop-
outs, and girls lacking confidence. Several subject positions are constructed 
by technologies related to the rationalities of the sports movement: competi-
tion and idealism. 
 The “teenager” is an important element in representing the girls. The 
teenage girl is portrayed as a project and is an important subject of the Hand-
shake initiative. The teenage girls are an important group in the projects, 
positioned as capable as well as problematic. A normative femininity can be 
discerned, with desirable characteristics and actions: she should have a 
healthy body, be physically active and full of confidence, have a good diet, 
avoid drugs and alcohol, like to compete and be mentally prepared for this, 
be heterosexual, assume the role of a coach, and not become preoccupied 
with other interests to the extent that she might drop out of sport. These be-
haviors and qualities are presented as more expected, “natural,” and “nor-
mal” than others. Especially when the teenage girl is constituted, the norma-
tive femininity emerges. To accentuate particular characteristics related to 
teenage girls, there is a power technology that Foucault terms normalization. 
 Considerable force is used to produce stories about “girls” and “girlish-
ness”: what they are like, what they are capable of, what they want, and what 
they are interested in. The discourses on girls are constructed in relation to 
“boys,” the premises of which are that girls are either the same or different 
from boys. Gender is made intelligible by emphasizing the differences be-
tween girls and boys. The Handshake applications thus take their starting 
point in a binary understanding of gender, a division into two sexes.  
 The results in chapters five, six, and seven answer the following question: 
Why are these representations of girls produced? Here the conditions of pos-
sibility of constructing girls are explored by two questions: What become 
urgent problems? What are the solutions proposed? These conditions of pos-
sibility are termed everybody’s right to participate in sports (chapter five). 
In this description, it is maintained that girls have to be recruited to, and 
remain in, sport. In the recruitment projects, the school is mobilized as a 
significant arena. The launch of the Handshake initiative revealed the defi-
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ciencies in the ability to include “all.” The requirements of inclusion operate 
as a governing technology; it produces certain actions as passable: girls have 
to be participants and stay in the sports movement. Further, some categories, 
such as “immigrants,” the “disabled,” and “girls,” are effects of using the 
technology. The categories are to be included in the sports movement, but it 
requires that they are different and positioned as excluded. The governing-
technology formula can be expressed as follows: differentiation–labeling–
inclusion.  
 Besides the inclusion technology, a gender equality technology is operat-
ing. Girls not only have the right to participate in sports, but also equally and 
fairly. The same prerequisites and marginalization function as powerful fig-
ures of thought in the discourse on girls in sport. In the boy-dominated and 
gender-equal sports, single-sex groups are framed as the obvious solution. It 
is suggested that the problem of inequality in sporting activities is solved by 
single-sex groups, which is expected to ensure that sporting girls acquire a 
more equitable existence and become empowered. 
 Public health issues and the social care of the citizen are other conditions 
of possibility that form the discourse on girls and girls’ sport in the Hand-
shake initiative (chapter six). Dealing with an alarming public health prob-
lem and ensuring good lifestyle choices are represented as important matters. 
The applications construct certain categories of girls as being at risk of hav-
ing bad lifestyles. The girls are objects of preventive efforts and habitual 
improvements. It is suggested that they be guided in the right direction. The 
girls are to be transformed from risky objects to responsible individuals. 
“The future” serves as a technology that guides and creates particular sub-
jects. In the Handshake applications, risk scenarios are presented, the focus 
of which is adolescent health or moral decline. Certain lifestyles are rejected. 
Not participating in club sports is portrayed as a clear risk of degeneration. 
In the public health discourse, it becomes very clear what kind of individual 
is required. Some behaviors and actions are coded as good or bad in agree-
ment with the social norms of good character. 
 The seventh chapter problematizes the self-image of club sports; these 
self-concepts constitute another condition of possibility for discourse on 
sporting girls. The ideas taken for granted about club sports facilitate some 
narratives about girls, while complicating others. Referring to the accepted 
dogma on their contribution, the sports clubs present themselves as a social, 
moral, and health project, full of virtues, and an almost indispensable part of 
society. They position themselves as guarantors of the education and up-
bringing of the good citizen. The sports movement is portrayed as percep-
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tive, socially committed, and competent to face a host of problems associat-
ed with girls and their upbringing. The discourse on “society” is an effective 
scene on which the self-image of sport and the young female population is 
played. Society is constructed as full of difficulties, particularly for “teenage 
girls.” As an alternative to the problematic society, the sports movement is 
put forward, constructed as a counterweight and a provider of solutions to 
various problems. While sport has faith in its own contribution, exuding 
confidence and being insightful, some of its shortcomings are identified in 
the applications: boys and girls compete on an uneven playing field; the 
sport is expensive; and the lack of facilities and leaders limits the possibili-
ties to welcome more children and youths. 
 

Discussion 
The Handshake initiative can be regarded as a benevolent gesture by the 
state, signaling that it has confidence in the sports movement. It is already 
enshrined in the instructions from the government that girls constitute a spe-
cific group with particular needs for additional resources. The large amount 
of money and the appeal to specifically invest in girls suggest that the sports 
movement should reflect and act in a certain way. That process creates space 
to frame girls in a particular way, namely, as a group that has all sorts of 
needs, interests, and skills. The identification of girls as a special category is 
thus already done; the questions then are what legitimizes such discernment 
and what kind of girls are targeted. 
 The constructions of girls as either capable or problematic correlate with 
the welfare state’s ambitions. Modern society and the modern exercise of 
power require responsible, strong, well-behaved, and independent individu-
als who contribute to society. The capable girls possess desirable characteris-
tics: good self-esteem, strong, competent, ambitious, and this is manifested 
in what they do at the sports clubs. It is an active girl depicted in this catego-
ry, and she is a subject. The Handshake initiative becomes a program that 
will utilize the positive parts and deal with the bad ones so the girls can have 
the chance to become their best selves. However, there is a risk that “incor-
rect” subjects are formed, leading to the need for greater regulation and con-
trol of the girls’ lives. In these narratives, the “problems” with girls are high-
lighted; the girls are framed as running the risk of getting into trouble, end-
ing up with alcohol and drug problems, having an unhealthy lifestyle, suffer-
ing from eating disorders and low self-esteem, and so on. Thus, they are 
posed as targets for change and improvement. Using Foucault’s theories, we 
see the workings of biopolitics, i.e., power techniques developed in order to 
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optimize the individual’s and the population’s capacity, talent, and quality of 
life. The Handshake initiative produces and transfers societal norms and 
operates as an extended arm of the normalization processes. 
 The Handshake initiative serves as a technology linked to political power. 
The analysis of how governing operates in the Handshake initiative has iden-
tified several governmentalities, one being governing in distance, a liberal 
political governing. The unspecified government instructions, where it is not 
made clear exactly what to do and which girls to target, gives the sports 
movement the authority to be an expert on and interpret what a sports initia-
tive for girls means. The sports clubs are made responsible for articulating 
girls’ needs and their problems and the solutions to them. The free form of 
the initiative and shifting the responsibility for what to do and how to do it 
away from the state is how governing works on distance.  
 Further, power functions by way of self-governing. Modern governing 
requires moral and self-actuating subjects that choose to act according to the 
social order. It becomes particularly evident in talk about public health 
where young citizens are to refrain from bad choices and choose a good life-
style. In several of the Handshake projects, information and education activi-
ties are planned, where the target group should turn attention to their own 
behavior, leading to self-evaluation and improving aspects of itself. Exper-
tise and lecturers will support and contribute to the process. 
 A third governmentality is governing in the name of freedom and equali-
ty. Modern power is characterized by a distrust of power. In the Handshake 
initiative, this is demonstrated by the absence of prohibitions, coercion, and 
restrictions. Instead, the maneuvering is done by referring to girls’ needs and 
rights. This governmentality, pervaded by an emancipatory and egalitarian 
spirit, operates in the public health and the gender equality discourse. Girls 
will be released from the prevailing domination by being given the same 
opportunities as boys. Gender equality can be said to act as a smokescreen 
for the exercise of power. Actions that seem obvious, correct, and reasonable 
in accordance with liberal politics, suppress and conceal the governing 
mechanism and its effects. 
 Furthermore, the analysis shows that girls are constructed by the hetero-
sexual matrix. Butler demonstrates that the heterosexual discourse requires 
(and constructs) two stable sexes (biological body) and two stable genders, 
between which a relationship is established. The proposed project activities 
are understandable and legitimate through the heterosexual matrix. The sin-
gle-sex groups in the projects, where girls’ bodies are distinguished from 
those of boys and there is an emphasis on the differences between girls and 
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boys, make gender. Girls and girlishness and boys and boyishness construct-
ed by this distinction should be understood as striving to obtain stable gender 
configurations. The division into two gender categories will, in turn, produce 
and stabilize the perceptions of each gender category. One can argue that the 
Handshake projects are performative acts, constantly repeating certain ac-
tions, relationships, behaviors, and activities as “girly” or “boyish.”  

Implications of the Handshake initiative  
The explicit goal of the Handshake initiative, namely, “promoting girls’ par-
ticipation in sport,” is to do good for girls in sports. It is a quest for progress 
and improved conditions. The investment is also likely to give girls greater 
resources and attention, improve their chances of becoming successful ath-
letes, and enable them to participate in activities that attract (some) girls. 
Initiatives of this kind are, however, not harmless. The analysis shows how 
the regulatory and disciplinary processes operate in the government initia-
tive. The identification of a specific group of girls in the Handshake initia-
tive is an important component in the exercise of power, not least because it 
will inevitably convey and produce “truths” about the girls’ group. The initi-
ative produces a number of ideas about girls and their sport, which girls are 
in need of special projects (and which are not) and in what way. The con-
structions of girls are not neutral, but normative. 
 The naming of and classification into different groups or categories (girls 
or boys, homosexual or heterosexual, healthy or unhealthy, etc.) are forms of 
exercising power. The categorization recognizes certain subjects and ex-
cludes others. In the Handshake initiative, for example, a gay or bisexual 
position is excluded. They do not fit into the heterosexual matrix. Overall, 
the empirical material demonstrates different versions of girls and girlish-
ness. So far the gender positions and femininities are contradictory and com-
plex. But it is possible to detect what might be called contextual stereotypes. 
What girls are, are capable of, and want depends largely on which sports 
they participate in and what problems the applicant sports club chooses to 
fabricate. 
 The self-image of club sport is also a key element in the exercise of pow-
er. The position the sports movement gives itself, namely, a good and signif-
icant social force, has a number of consequences. The uncritical stance im-
plies that the problem lies elsewhere. The gaze turns to the girls. If girls, and 
not the sport, become bearers of problem characteristics, they are obliged to 
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change and improve. The sports movement appears an unproblematical 
place. The norms, structures, and processes that cause normalization remain 
unchanged. 
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