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Sammanfattning 

I de fotbollssammanhang som jag har rört mig i under åren, har det återkommande talats om 

hur tjejer ”är” och ”gör” och att tjejer inte kan tränas lika hårt som killar. Dessutom anses att 

ledarskapet hos tränarna behöver anpassas beroende på kön. Jag ville undersöka om denna 

inställning och dessa uttalanden påverkar upplägget på fotbollsträningarna för killar 

respektive tjejer och vad det då får för konsekvenser i vilka spelartyper som genereras. Syftet 

med uppsatsen har därför varit att undersöka hur kön konstrueras inom fotbollen med fokus 

på träningsupplägget (val av övningar) och hur tränarna diskuterar kill- och tjejlag. Jag har 

observerat tre träningar hos ett tjej- och ett killjuniorlag inom samma klubb och intervjuat en 

tränare i vardera lagen. Utifrån ett analysverktyg baserat på Judith Butler kring performativitet 

och den heterosexuella matrisen, Iris Marion Young om kroppars agerande i rum och ett eget 

byggt verktyg kring fotbollsövningars karaktär, har jag kommit fram till att ett flertal 

performativa handlingar är med och gör kön genom val av träningsövningar. Tjejernas träning 

innehåller en större del övningar som är statiska och avgränsade med fokus på grundläggande 

teknik som riktar sig till lite yngre åldrar. Killarnas träning fokuserar på funktionalitet och 

matchliknande spel. Tjejerna och tjejers kroppar diskuteras som mer problematiska än 

killarnas av tränarna och de tycker att tjejerna behöver lära sig att våga. Killarnas verksamhet 

har ett syfte som är mer inriktat på utveckling och karriärmöjligheter medan det i tjejernas 

verksamhet är fokus på att ha kul. 
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1. Inledning 
1.1 Inledning 

”Tjejerna är inte alls lika motiverade som killarna och tar inte alls ut sig på samma sätt.” ”Det 

är jättesvårt att få dem att fokusera och göra övningarna ordentligt, de hänger sig mest fast vid 

oss ledare och vill kramas eller snackar med sina kompisar.” ”Det går liksom inte att ställa 

samma krav som på killarna.” ”Killarna går det vara mycket hårdare mot och tål mycket 

hårdare träning.” ”Tjejerna är inte alls lika duktiga som killarna i samma ålder.” Dessa 

uttalanden hör jag återkommande i fotbollssammanhang, särskilt bland ledarna på 

sommarfotbollskolan där jag arbetade flera år som ung. Redan då började jag fundera över 

dessa uttalanden och tankar började gro som jag inte riktigt kunde formulera. På gymnasiet 

läste jag pedagogiskt ledarskap och gjorde där en studie då jag ställde frågan till flera ledare 

om de upplevde att det var någon skillnad i att träna kill- eller tjejlag, och hur det i så fall 

skiljde sig åt. Alla menade att det var skillnad och att de var tvungna att anpassa sitt ledarskap 

efter kön. De menade att ”Du måste motivera övningarna mer när du tränar tjejer, vad syftet 

är och ha en tydligare dialog med tjejerna om varför de t.ex. inte blir uttagna till matcher”. 

”Killarna kan du vara mycket hårdare mot och du behöver inte alls motivera på samma sätt.” 

menade tränarna, ”Killarna mer bara accepterar vad du säger som ledare” var deras åsikt. Nu 

efter ett oräkneligt antal timmar på fotbollsplanen som aktiv, och efter att ha sett en mängd 

träningar och olika ledare, samt efter studier i genusvetenskap har mina tankar fallit på plats 

och blivit syfte och frågeställning i den här uppsatsen. För vad jag funderat över är om denna 

inställning som finns hos ledarna kring hur killar och tjejer är att träna påverkar 

träningsupplägget? Vad genererar då denna typ av träning i för typ av fotbollspelare och hur 

bidrar detta i skapandet av kön? 

Varför det är intressant att studera just fotbollsträningsupplägget och övningsvalet ur ett 

genusperspektiv beror på att det är den träning som lägger förutsättningarna för 

fotbollsspelandet sen. Om träningen för kill- och tjejlagen i unga åldrar ser olika ut skapas 

olika spelartyper och kroppar vilka sedan kan göra olika saker, ger olika rörelsemönster och 

som har olika förutsättningar inom fotbollen.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet har varit att undersöka hur kön konstrueras inom fotbollen. Detta gjorde jag genom att 

undersöka vilka övningar som väljs och motiveringarna bakom valen, samt hur tränarna där 

diskuterar träningsupplägget och deras erfarenheter av att träna kill- respektive tjejlag. 

Frågeställningarna har varit följande: 

1) Hur görs kön genom valet av olika övningar inom fotbollen? 

2) På vilket sätt styr föreställningar om kön valet av övningar? 

3) Diskuterar tränarna skillnader mellan könen och mellan kill- och tjejlaget, och i så fall 

hur? 

Det som har studerats är alltså om/hur olika fotbollsmiljöer bidrar till att göra kön och kroppar 

olika och om förväntningar på kön resulterar i ett visst träningsupplägg/miljö.  

2. Tidigare forskning  

I detta avsnitt har jag att redogjort för forskning som jag anser är viktig och intressant i 

förhållande till min studie kopplat till att problematisera idrott, kropp och skapandet av kön. 

Det som jag upplever saknas i forskningen är hur träningens upplägg och val av övningar 

påverkar konstruerandet av kön ur ett queerperspektiv. Detta är således något som denna 

studie avser att bidra med, både till den idrotts- och genusvetenskapliga forskningen.   

2.1 Fotbollen och framväxten av genusperspektivet inom fotbollen 

Den moderna formen av tävlingsfotboll uppstod i England under mitten av 1700- talet och 

syftet med verksamheten vara att ”göra pojkar till män”.
1
 Dessa skulle karaktäriseras av 

fysisk- och psykisk uthållighet, självständighet, kontroll, disciplinering, lojalitet och 

initiativkraft.
2
 Fotbollen ansågs kunna skapa viktiga ledare under en tid präglad av 

imperialismen. Under 1700-1900-talet ansågs det direkt skadligt för kvinnor att utsätta sig för 

fysisk ansträngning utan de ansågs passa bäst för aktiviteter inom hemmet. Allra skadligast 

ansågs fysiskt ansträngande sporter som kroppskontaktsidrotter, t.ex. fotboll och ishockey. 

                                                      
1
 Fundberg, Jesper (2003), Kom igen gubbar –Om pojkfotboll och maskuliniteter, sid 48 

2
 Fundberg, sid 48-49 
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När kvinnor senare under 1900-talet fick börja idrotta ansågs individuella idrotter av 

motionskaraktär snarare än tävlingsinriktning i lag lämpligt.
3
 I Sverige startades 

Damallsvenskan 1988 efter en mängd utredningar av SvFF på 1970-talet som öppnade dörren 

för kvinnor att få börja spela fotboll. Då hade herrfotbollen växt sig stark och hade utsetts till 

nationalsport på 1940-talet.
4
  

Håkan Larsson beskriver att den moderna samhällsvetenskapliga och humanistiska 

forskningen om idrott är något relativt nytt och kom så sent som under 1960-talet.
5
 Den 

genusvetenskapliga idrottsforskningens första avhandling var Eva Olofssons Har kvinnorna 

en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet från 1988.
6
 

Olofsson gör en kritisk granskning av kvinnoidrottens framväxt och kvinnors idrottsliga 

villkor. Olofsson kommer fram till att ”idrotten är skapad av män, för män”.
7
 Olofsson menar 

också att kvinnor finns som utövare i maskulint kodade idrotter och på deras villkor, som är 

begränsande då kvinnor aldrig kan uppfattas som fullständiga och lika bra som män.
8
 

Olofsson skriver att damfotbollen växte fram i Sverige under 1960-70-talet och det är också 

under denna period som jämställdhet börjar användas som begrepp inom idrottsvärlden, och 

damfotbollen får ofta stå i kontrast till fotboll (för herrar). Signifikant för fotbollen i 

Olofssons avhandling är det likhetstänkande som präglade den jämställda idrotten under 

1960-70-talet där spelet skulle se likadant ut för damer respektive herrar men på manliga 

premisser.
9
 Idrottens och mer specifikt fotbollens maskulina norm är viktig som utgångspunkt 

i min uppsats, eftersom dessa kan spela in i synen på kön och träningsupplägg och på hur 

tränarna pratar om spelarna. 

Tidigare forskning kring genus/kön och idrottande har främst handlat om kvinnors och 

flickors idrottsutövande, vilket främst kan kopplas samman med den manliga normen inom 

idrottsvärlden där kvinnor och flickor setts som något avvikande. Under senare 1990-talet 

började maskulinitetsforskningen att ta fart vilket öppnade för att problematisera 

                                                      
3
 ”Idrottens könsmönster, varför finns de? Vad handlar de om?” i Svensk idrottsforskning, nummer 1 -2009,    

sid 11-15 

4
 Olofsson, Eva, Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-
talet (1988), sid 135-136 

5
 Larsson, Håkan, ”Idrottens genus. En forskningsgenomgång” i Kvinnovetenskaplig tidsskrift nr1.05, sid 28 

6
 Larsson (1.05), sid 28-30 

7
 Olofsson, sid 11 

8
 Olofsson, sid 182 -185 

9
 Olofsson, sid 145 
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maskulinitetsnormen inom idrotten. Intresset för att betrakta kön som genus det vill säga som 

mer konstruktivistiskt växer också under samma period. Kön är något som skapas och 

återskapas i olika sammanhang och inget som är statiskt, och idrotten betraktas mer som att 

den skapar manliga normer än att den bygger på det. Således finns en rad tidigare forskning 

som handlar om maskulinitets- och femininetskonstruktion inom fotbollen som kommer att 

tas upp här nedan.  

2.2 Femininitetskonstruktion 

Tidigare forskning kring fotboll, kön och genus handlar främst om hur maskulinitet och 

femininitet konstrueras inom fotbollen. Detta är viktigt för mig att förhålla mig till då jag 

kommer att observera ett kill- respektive tjejlag, där femininitets- och maskulinitets-

konstruktionerna är närvarande ur flera aspekter. 

 Den forskning som rör damfotbollen handlar främst om kvinnliga fotbollsspelares syn på sig 

själva och sina kroppar. Den handlar om förhållandet till mytbildningen kring damfotbollen 

främst kring ”fotbollsflatan” och hur de hanterar fotbollen som en manlig miljö med 

maskulina ideal, samt konstruktionen av femininitet och upprätthållande av sin femininitet i 

denna miljö. Här kan Jesper Andreasson Mellan svett och mascara: Maskulinitet i ett 

kvinnligt fotbollslag (2006) nämnas.
 
Andreasson har intervjuat spelarna i ett allsvenskt 

damfotbollslag och intervjusvaren illustrerar hur kvinnorna i laget förhåller sig till maskulina 

och idrottsliga idealiseringar inom fotbollen. De illustrerar även hur de konstruerar och 

rekonstruerar föreställningar om och uttryck för femininitet i fotbollen som en manlig miljö. 

Andreasson menar att spelarnas förhållning till myter om damfotbollen påverkar deras 

hållning till omvärlden och den egna kroppen, synen på kvinnlighet och manlighet.”I sin 

strävan att visa sig dugliga som fotbollsspelare närmar sig kvinnorna det manliga, kroppsligt 

och mentalt. Och i strävan att vara ’vanliga’ kvinnor riskerar de att få sin idrottsliga duglighet 

ifrågasatt.”
10 

 

Ett citat från en av spelarna lyder: 

Alltså, ett tag kände jag att nu vill jag inte ha mer muskler. Jag vill inte vara någon sån där jättebiff. 

Samtidig så vill man ju ändå ha en sån här vältränad kropp, men till en viss gräns med muskler och 

sådär. Man har en gräns inom sig på nåt sätt.
11

 

 

                                                      
10

 Andreasson, Jesper, ”Mellan svett och mascara. Maskulinitet i ett kvinnligt fotbollslag” Idrottsforum, 
publicerad 2006-09-13 

11
 Andreasson 
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Det är viktigt för mig i min uppsats att ta med mig hur tjejerna i min studie tänker på sina 

kroppar i förhållande till träning och andra ideal, då detta skulle kunna påverka deras sätt att 

agera på träningarna. 

Vidare kan Elisabet Apelmos Från det att jag har varit liten har det alltid varit boll. -Om 

konstruktionen av femininitet bland elitsatsande fotbollstjejer (2005) nämnas, där Apelmo 

under ett år studerat Malmös damutvecklingslag och intervjuat några av spelarna. Där 

diskuteras hur tjejer i en elitklubb inom en traditionell manssport ser på sig själva, hur 

spelarna talar om skillnaden mellan dam- och herrfotboll och hur fotbollspelandet inverkar på 

konstruktionen av femininitet. Spelarna i laget har ofta fått höra som små att de var så kallade 

pojkflickor. Folk har tvivlat på deras kroppsliga kapacitet och de har ifrågasatts i sitt 

fotbollsspelande. De måste alltid prestera väldigt bra för att bevisa att de kan spela fotboll.
12

 

Intervjupersonerna menar att det är en balansgång mellan den sociala biten i fotbollen och den 

individuella satsningen. De beskriver det som att det är en snällare stämning från tränarnas 

sida i tjejlagen med fokus på laget och att ha kul än i killagen där det är en mycket hårdare ton 

med individ- och prestationsfokus.
13

 Flera av intervjupersonerna menar att det inte går att 

jämföra dam- och herrfotboll, vilket förklaras med att tempot, intensiteten och styrkan är 

större inom herrfotbollen.
14

 Spelarna beskriver också fotbollstjejer som lite hårdare och 

mindre utseendefokuserade än andra tjejer.
15

 Här är det främst de skillnader mellan dam- och 

herrfotbollen som spelarna diskuterar som är viktiga för mig att ta med mig, främst till mina 

intervjuer för att se om skillnaderna återkommer och vad dessa skulle kunna ha för inverkan 

på träningsupplägget. 

2.3 Maskulinitetskonstruktion 

Som tidigare nämnts startade intresset för problematiseringen av maskulinitetsidealen under 

senare 1990-talet och här är Jesper Fundbergs avhandling Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll 

och maskuliniteter (2003) en av de centralaste. Fundberg undersöker pojkfotbollen som 

manlig uppfostringsmiljö och de maskulinitetsideal killarna hade att förhålla sig till genom att 

följa ett pojklag i fyra år. Fundberg analyserar miljön i omklädningsrummet, på träningar, 

under matcher och på läger för att ta reda på vilka värden och normer som förmedlas. 

                                                      
12

 Apelmo, Elisabet, ”Från det att jag har varit liten har det alltid varit boll.” Om konstruktionen av 
femininitet bland elitsatsande fotbollstjejer, Idrottsforum, publicerad 2005-10-05, sid 2-4 

13
 Apelmo, sid 5-7 

14
 Apelmo, sid 8 

15
 Apelmo, sid 10-11 
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Fundberg kommer fram till att det är ”kärringen”, ”bögen” och ”invandraren” som ställs i 

kontrast till en bra fotbollspelare som spelarna ”vill vara”.
16

 Det som uppmuntras inom 

pojkfotbollen är alltså kontroll över kroppen, styrka, tävlingsvilja och heterosexualitet. 

Fundberg är inspirerad av Raewyn Connells begrepp hegemonisk maskulinitet som beskriver 

den maskulinitet som har den privilegierade positionen och det faktum att det finns ett 

maktförhållande mellan män.
17

 Idealet är något som uppmuntras av tränare och föräldrar och 

som sedan repeteras som en jargong av spelarna, alltså skapas och upprätthålls i 

fotbollsmiljön. Maskulinitets- liksom femininitets-konstruktionen är viktig för mig att ha med 

mig i min förståelse kring övningsval och förväntningar på spelarna. 

2.4 Iscensättning av kön 

I skilda idrottsvärldar. Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll av Inger Eliasson 

beskrivs generations- och genussocialisationerna mellan ledare, föräldrar och unga 

fotbollsspelare. I resultatet beskriver ledare och föräldrar att även om killar och tjejer spelar i 

olika lag ser själva fotbollsverksamheten ungefär likadan ut. Tjejerna beskrivs dock av 

föräldrar, ledare och sig själva som mer sociala och killarna som mer individualistiska. Detta 

trots att barnen själva säger att kompisarna är viktigast. Därmed finns en skillnad mellan de 

tre gruppernas syn på det mest väsentliga med fotbollen.
18

 Barnen värderar det sociala högst, 

föräldrarna det fostrande och ledarna prestationsutvecklingen. Alla i Eliassons material verkar 

vara överens om att killar och tjejer har olika spelstilar. Tjejerna beskrivs som mer snälla 

lagspelare som passar mer, medan killarna beskrivs som mer tuffa och individualistiska i sitt 

spel och de ses som mer tävlingsinriktade. Detta beskrivs av en respondent som att killar 

spelar mer offensivt och tjejer mer defensivt.
19

 

Håkan Larssons doktorsavhandling Iscensättningen av kön i idrotten. En nutidshistoria om 

idrottsmannen och idrottskvinnan (2001) belyser synen på kön och synen på kroppsövningar. 

Larsson diskuterar tonårsflickors och -pojkars syn på och förhållande till tävlingsidrotten. 

Larsson tar sin utgångspunkt i idrottsrörelsens jämställdhetsarbete. Han menar att i arbetet 

med att jämställa idrotten har kvinnor och kvinnors kroppar gjorts till något annat än mäns 

och den manliga kroppen. Kvinnor ses som problematiska, vilket gjort att tävlingsinriktade 

                                                      
16

 Fundberg, sid 184-189 
17

 Fundberg, sid 23 
18

 ”I skilda idrottsvärldar – barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll”, i Svensk idrottsforskning nr 4 – 
2009, sid 1 

19
 Eliasson, Inger, I skilda idrottsvärldar. Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll (2009), sid 138-141 
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flickor i tonåren ses som lite onormala. Larsson härleder detta ur starten för jämställt 

idrottande, då kvinnor ansågs tillföra något annat relationsmässigt till idrotten än männen och 

därför borde få delta.
20

 Detta skapar också för flickorna i Larssons avhandling ett motstridigt 

förhållningssätt till hård träning och tävling. Kvinnor och män uppfattas som någon slags 

dikotomi som anses kunna komplettera varandra och också åtrå varandra. På så sätt uppfattas 

personer som bryter detta som homosexuella, t.ex. kvinnliga fotbollsspelare och manliga 

konståkare. Larsson använder sig av Butler i sin analys, vilket inspirerat mig, samtidigt som 

jag tar med mig hans resultat om vad den jämställda idrotten har skapat. 

2.5 Att träna kill- och tjejlag 

Linda Lekanders Manliga fotbollstränares upplevelser av att leda dam- respektive herrlag 

(2007) tar upp det jag berör i mina intervjuer, där mina intervjupersoner har talat om sina 

upplevelser av att träna lagen. Detta för att se om övningsvalen påverkas. Lekander intervjuar 

tränare om deras upplevelser av att träna dam- respektive herrlag och om de upplever några 

skillnader. Tränarna upplever att det finns skillnader och att dessa hamnar mer i fokus än 

likheterna på hur de förväntas vara som ledare, där herrlagen önskar en mer auktoritär tränare 

och damlagen en mer demokratisk.
21

 De menar bland annat att det kan ha att göra med att 

killar vill bli bra och försörja sig på fotboll och tror att tränaren bäst visar dem vägen dit och 

gör som ledaren säger. Tjejer ser inte riktigt möjligheten att försörja sig på fotbollen så 

tränaren måste skapa en mer lustfylld stämning så alla vill komma och lyssnar därför mer på 

spelarna. Även konkurrensen och biologin används som förklaringar.
22

 Lekander använder sig 

av ett ledarpsykologiskt perspektiv, så även om detta arbete ligger nära det jag vill göra så 

saknas ett aktivt applicerande av genusperspektivet. 

Som nämnts finns tidigare forskning till hur genus/kön konstrueras inom fotbollen och hur 

maskulinitet och femininitet skapas där, samt de normer spelarna måste förhålla sig till. De 

går däremot inte in på den aspekt jag har undersökt som handlar om val av träningsövningar. 

Att studera själva träningsinnehållet verkar vara en lucka inom fältet. Tidigare forskning kring 

fotbollsträning och övningar som kunde vara relevant för denna uppsats verkar också saknas. 

Det jag hittat är material för tränare om vilken typ av träning som passar olika åldrar vilket jag 

kommer att ta upp här nedan. 
                                                      
20

 Larsson, Håkan, Iscensättningen av kön i idrotten. En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan 
(2001), sid 266-268 

21
 Lekander, Linda, Manliga tränares upplevelser att leda dam- respektive herrlag (2007), sid 20 

22
 Lekander, sid 13 
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2.6 Motorisk utveckling och inlärning 

Då min studie rör fotbollsträning och fotbollsövningar har jag sökt tidigare forskning inom 

detta men inte funnit någon relevant i anknytning till min studie. Dock finns det 

rekommendationer från Svenska fotbollsförbundet i deras tränarutbildningsmaterial kring 

vilken typ av träning och vilken karaktär träningarna bör ha för de åldrar jag studerat. Detta 

tar jag med mig för att få större förståelse för övningsvalen för de olika åldrarna. 

”12-15 år, de flesta börjar närma sig slutet av puberteten […]”. ”Fotbollsträningen ska nu 

ställa högre motoriska och fysiska krav på spelarna genom mer avancerade bollövningar.”
23

 

”Större delen av träningen bör bedrivas med boll som utmanar spelarnas tekniska, 

koordinativa och fysiska färdigheter. Övningar med fler än två spelare per boll och 

smålagsspel med tre till sju spelare per lag bör förekomma.”
24

 

”15-18 år, nästan alla har genomgått puberteten. I perioden är träningssituationen mer 

komplex beroende på spelarens ambitionsnivå.”
 25

 

Träningen fortsätter med samma inriktning som vid 12-15 år men kraven ökas i takt med 

spelarnas utveckling och taktiska övningar introduceras. ”Svårighetsgraden och intensiteten 

ökas och mer komplexa övningar med fler spelare kan introduceras. Övningar med en till två 

spelare per boll samt smålagsspel med tre- sju personer per lag på olika planstorlekar bör 

fortfarande vara en mycket viktig del av träningen. Övningar som tidigare utmanat 

koordinationen kan nu utökas till att även utveckla de övriga fysiska egenskaperna.”
26

 

Detta är en utveckling av övningar för yngre åldrar som tidigare bestått av att lära sig 

koordinera kroppen genom allsidig spontan fysisk aktivitet och att behärska bollen genom att 

lära sig grundläggande rörelser. Smålagsspel med en- två spelare per lag samt olika typer av 

hinderbanor rekommenderas, mycket boll vid fötterna och gärna övningar där alla har var sin 

boll. 

                                                      
23

 Bäckström, Lars-Åke, Peter Brusvik och Karl-Erik Hult, ”Avspark” i Svenska Fotbollsförbundets 
tränarutbildning bas (2007), sid 24-25 

24
 Bäckström, sid 24-25 

25
 Bäckström, sid 24-25 

26
 Bäckström, sid 24-25 
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3. Teori  

Det analytiska verktyget har utgjorts av Judith Butler, vars begrepp performativitet och 

heterosexuella matrisen kommer att vara centrala för att förstå hur kön görs, Iris Marion 

Young för att förstå hur kroppar blivit lärda att göra och bete sig olika på grund av könet samt 

ett eget analysverktyg kring olika typer av fotbollsövningar. 

3.1 Performativitet och den heterosexuella matrisen 

Judith Butler brukar räknas in under queerteorin och menar i Genustrubbel att det inte går att 

skilja kön och genus åt på det sätt distinktionen gjort tidigare, där kön setts som det biologiska 

och stabila och genus som kulturellt konstruerat. Tiina Rosenberg sammanfattar Butlers 

tankar så här:  

Om könets oföränderliga karaktär kan ifrågasättas, då kanske den konstruktion som kallas »kön« lika 

mycket kulturellt konstruerad som genus; ja, kanske den aldrig varit annat än genus, vilket skulle få 

till konsekvens att distinktionen mellan kön och genus visar sig inte vara någon distinktion alls.
27

  

 

Butler menar alltså att det inte är rimligt att definiera genus som köns kulturella tolkning utan 

att kön är i sig en genuskonstruktion.
28

 Butler menar därför att genus också måste beteckna 

den konstruktionsapparat som också skapar kön som biologi. Det biologiska som av många 

kommit att betecknas som natur är således inget annat än en del av den rådande 

genusdiskursen. Butler motiverar detta med funderingar kring antagandet att kunna tala om ett 

bestämt kön eller bestämt genus innan en först studerat hur kön och genus bestäms.
29

 För som 

det har betraktats så följer kön och genus varandra även om det inte förutsättningsvis behöver 

te sig som att konstruktionen måste följa specifika kroppar. Butler ifrågasätter att om genus är 

en konstruktion, borde det då inte finnas mer än två genus?  

Butler talar om hur kön görs genom ständiga upprepningar och iscensättningar, så kallade 

”performativa handlingar”, som resulterar i hur subjekt blir till.
30

 Butler menar att det just nu i 

det västerländska samhället rådet en maskulin och en heterosexuell norm. Heterosexualiteten 

ses som naturlig och upprätthåller de två avgränsade och identifierbara könen man (maskulin) 

                                                      
27

 Rosenberg, Tiina, Könet brinner! (2005), sid 46 
28

 Butler, Judith, Genustrubbel: Feminism och identitets subversion (2007), sid 55 
29

 Butler, sid 218 
30

 Butler, sid 218 
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och kvinna (feminin), vilka ses som motsatspar som kompletterar varandra. Detta kallar 

Butler den ”heterosexuella matrisen”.
31

 Med begreppet vill Butler illustrera hur man och 

kvinna enbart blir begripliga när de ställs mot varandra. 

3.2 Den kvinnliga kroppens konstruktion 

Iris Marion Young skriver i Att kasta tjejkast, istället om hur kroppar tar sig an rum och 

fixeras i dem. Young intresserar sig för den kvinnliga kroppens uttrycksformer i rum och tar 

sig an frågan om ”manliga” och ”kvinnliga” kroppshållningar och rörelser, vad de kan tänkas 

ha för betydelse, hur de utrycker sig och hur de uppstår. Young tittar på beteende och 

orientering i rum samt dess förhållande till sin omgivning, alltså den levda kroppens 

uttrycksformer. Young fokuserar främst på det kvinnliga rörelsemönstret men menar att det 

manliga är det motsatta. Young menar att det kvinnliga rörelsemönstret och beteendet 

karaktäriseras av att ”kroppens laterala och spatiala möjligheter inte till fullo utnyttjas”
32

, det 

vill säga hur mycket plats kroppen och dess rörelse tar i rummet. Young menar att kvinnor 

generellt tar mindre plats av rummet när de rör sig och är inte lika öppna i kroppen som män. 

Detta påverkar, enligt Young, också med vilken attityd kroppen används för uppgifter som 

kräver styrka, kraft och muskelkoordination. Young menar att kvinnor inte klarar dessa 

uppgifter lika lätt eftersom inte kroppen engageras på det ideala och funktionella sättet.
33

 

Young liknar det vid att kvinnor i idrottsliga sammanhang föreställer sig att de är omgivna av 

gränser som inte får överträdas och att de väntar in t.ex. bollen istället för att möta den som 

om bollen är ett hot.
34

 Young identifierar också att kvinnor i mycket högre grad tvivlar på att 

kroppen klarar en fysisk uppgift och är räddare än män för att skada kroppen.
35

 Slutsatsen är 

att kvinnors kroppar förmår mer än vad de verkar göra men att kvinnor inte vågar satsa 

helhjärtat i lekar och idrottsaktiviteter, och detta leder till sämre idrottsprestationer. Kvinnor 

uppmuntras inte heller i samma utsträckning som män att delta i aktiva lekar eller idrotter, 

vilket också bidrar till kvinnors sämre prestationer eftersom de inte får öva. 

Kvinnor ser sig som både subjekt och objekt menar Young medan männen som är i en överordnad 

maktposition ser sig som subjekt. På så sätt borde kvinnor ”kunna” för att de är människor men 

”kan inte” för att de är kvinnor. Detta blir en krock och de riktar sina kroppar inåt sig själva och 

                                                      
31

 Butler, sid 69 
32

 Young, Iris Marion, Att kasta tjejkast -Texter om feminism och rättvisa (2000), sid 261 
33

 Young, sid 261-262 
34

 Young, sid 262 
35

 Young, sid 263 
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inte ut i världen.36 Young menar att flickor utvecklar mer och mer kvinnliga beteenden ju äldre de 

blir och att det är något som lärs in, alltså inte baserat på någon kvinnlig essens. Dock menar 

Young att det finns lite olika förutsättningar biologiskt att utveckla muskelstyrka, något som 

Butler skulle ha kritiserat och något som jag också ställer mig kritisk till i och med min 

användning av Butlers syn på kön. Jag kommer att betrakta detta som en konstruktion.  

3.3 Övningar 

Eftersom båda mina tidigare nämnda teorier är allmänna, den ena om hur kön görs och den 

andra om hur kroppar rör sig i rum, kommer jag att försöka konkretisera min teoretiska bas 

mer. Jag har därför gått igenom övningarna i Svenska Fotbollförbundets digitala tjänst 

Övningsbanken, för att se om det gick att systematisera/tematisera övningarna där på ett sätt 

som blev mer konkret applicerbart, och detta är resultatet. Jag har valt att kategorisera 

övningarna efter det jag kallar isolerad teknik, kombinationsspel och matchliknande för att 

fånga in den övergripande karaktären av olika övningstyper och deras syfte. 

Isolerad teknik: Övningar på begränsad yta för specifik teknikträning. Exempelvis att 

stå mitt emot varandra och slå passningar mellan sig. 

Signifikant för övningarna är: fokus på det tekniskt förutbestämda momentet, lågt 

tempo (i alla fall till att börja med) för att få in tekniken, statiskt och avgränsat utanför 

den ”riktiga” spelplanen.  

Kombinationsspel: Övningar inom en lite större yta som övar 

spelmoment/spelsessioner i kombinationer. Exempelvis ”väggspel” med avslut och 

försvarare.  

Signifikant för övningarna är: fokus på att öva vissa spelsessioner som förekommer i 

matchsituation och aktivt nöta in olika rörelsemönster. Flera moment ska utföras på 

större yta så situationsanpassning blir nödvändig och koner som visar boll- och 

löpriktningar förekommer. 

Matchliknande: Övningar inom friare ytor (småspel till full plan). Här övas den egna 

kreativiteten och lösningsförmågan för att utföra övningarna. Lite är förutbestämt 

förutom att viss ordning eller tillslag kan styras. 

                                                      
36

 Young, sid 268 
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Signifikant för övningarna är: rörlighet, kreativitet, lösningsfokus, fritt, 

självständighet, lösningsinriktning och matchliknande. 

Jag kommer senare i min analys att se om det går att kombinera Youngs teori med dessa 

kategorier och se om dessa inverkar i konstruerandet av kön. Fotbollsövningar kan ha olika 

karaktär och syfte och detta kan bland annat kopplas till vad som behöver tränas i olika åldrar 

(se avsnittet om motorisk utveckling), men jag vill se om övningarna väljs utifrån synen på 

kroppar och deras rörelsemönster. 

3.4 Centrala begrepp 

I den här uppsatsen har jag använt kön som begrepp men det ska förstås enligt Butler som 

något som är lika performativt som genus. Anledningen till detta är att jag vill fokusera på hur 

kön dvs. kroppar görs/konstrueras och på så sätt betraktas som naturliga. Om jag använt genus 

som begrepp skulle det kunnat tolkas som att jag bara talade om det som applicerats på ett 

redan förutbestämt kön med essentialistisk biologi, något jag vill undvika genom att tala om 

kön som kroppskonstruerande.  

Uppsatsen utgår alltså från att kön är en konstruktion (vilket ibland kallas genus) och jag vill 

belysa varför vi tycker det är så viktigt att peka på just skillnaderna mellan könen inom 

idrotten och inte andra egenskaper. Alltså diskutera vad åtskillnaden mellan killar och tjejer 

inom lagidrotten får för konsekvenser. 

4. Metod och material 

4.1 Blandmetod 

För att undersöka hur kön konstrueras inom fotbollen har jag använt mig av en blandmetod. 

Jag har utfört semistrukturerade intervjuer med en av tränarna för vardera lagen som hållit i 

träningarna jag tittat på och haft huvudansvaret. Intervjuerna tog ungefär 35 minuter och 

handlade främst om upplevelsen av att träna kill- respektive tjejlag och tankarna bakom 

övningarna. Jag har också observerat tre träningspass per lag under två veckor med fokus på 

övningsvalen. Jag har använt blandmetoden eftersom jag utgår från att kön är en konstruktion 

och konstruerande handlar såväl om det språkliga som om andra slags handlingar. 
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Min studie har således ett mått av komparativ nivå då jag vill se om det är någon skillnad 

mellan kill- och tjejlagen. Jämförelser mellan två grupper är alltid riskabelt då det är svårt 

med avgränsandet av individer i skilda kategorier. Det finns alltid en risk med att tvinga in 

individer i en mall, där generaliseringarna blir allt för övergripande och fokuseras som 

viktigare i analysen än vad de kanske är. Kanske suddas variationerna inom grupperna ut när 

fokus läggs kring den skillnad jag vill studera? Samtidigt är lagen redan könsindelade och 

väldigt tydliga urskiljbara grupper endast baserade på kön (och ålder) och inte andra faktorer. 

Kön har alltså redan tillskrivits en viktig skillnadsfaktor vilket överskuggar de individuella 

skillnaderna i grupperna och det är detta jag delvis vill undersöka. Varför är lagen 

könsindelade och vad leder det till? Att göra en jämförelse ger därmed också stora fördelar 

när du vill se kulturmönster som annars är svåra att se. Jag har under skrivandet diskuterat 

mycket med mig själv om hur jag ska kunna skriva denna uppsats och beskriva vad jag ser 

utan att reproducera stereotyper. Jag har nog inte riktigt hittat något svar på frågan utan min 

medvetenhet om detta problem är nog mitt bästa verktyg för att hantera detta som forskare. 

Samtidigt gör jag som forskare inte anspråk på att sudda ut mig ur materialet utan är 

medveten om att jag är med och producerar det. 

Jag har studerat ett tjej- och ett killjuniorlag födda 1997-2000. Personerna i lagen behöver 

nödvändigtvis inte själva identifiera sig som killar eller tjejer men jag kommer att kalla 

spelarna tjej- respektive killspelare enbart baserat på vilket lag de spelar i. Det finns två 

anledningarna till att välja juniorlag. Jag studera ett lag där formandet av spelarna pågår för ju 

äldre spelarna är desto mer formade har de blivit. Jag vill dock inte studera ett alltför ungt lag 

då det kan ha forskningsetiska konsekvenser. Att forska på yngre barn kan vara känsligt och 

kräver föräldrarnas medgivande, vilket kan vara tidskrävande och svårt att samla in. Jag har 

också förhållit mig till forskningsrådets etiska riktlinjer och både tränarna och lagen genom 

tränarna har informerats i förhållande till informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. 

4.2 Deltagande observation 

Jag har använt mig av deltagande observationer eftersom jag vill undersöka hur träningarna 

och upplägget med övningarna ser ut, och se hur övningsvalen konstruerar kön och kroppar. 

Om jag bara gjort intervjuer hade jag inte kunnat se hur övningarna praktiskt utfördes. Med 

intervjuer hade jag bara fått reda på vilka övningar tränarna valt och varför samt deras syn på 

kön men inte sett hur tränarna och spelarna faktiskt betett sig.  
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De två lagen jag studerat har jag valt genom mitt kontaktnät eftersom det var lättare att närma 

mig fältet på det sättet, en blandning av bekvämlighets- och målinriktat urval, vilket inte är 

ovanligt vid observationer för att enklare få tillgång till fältet.
37

 Min roll som observatör var 

känd men jag var inte direkt deltagande utan satt bredvid, vilket gjorde att jag inte direkt 

påverkade träningarna jag observerade, men eventuellt indirekt genom min närvaro som 

utomstående (forskare). Varken lagen eller tränarna kände helt till mina avsikter med studien, 

då jag inte ville påverka dem att tänka på genusaspekten alltför mycket, utan de kände endast 

till att jag skrev om fotbollsträningar. 

Träningar är komplexa och mycket händer samtidigt och på olika platser. Jag som forskare 

kan omöjligt hinna med att se allt. Jag fokuserade på själva övningarna och behövde därför 

inte se varje spelare. Jag lyssnade till tränarens instruktioner och feedback och har i viss mån 

tagit med det spelarna sagt under träningarna, men i väldigt begränsad utsträckning undersökt 

hur spelarna utförde övningarna. Till min hjälp har jag använt mig av fältanteckningar och jag 

gjorde en provstudie innan för att se om observationen var möjlig. I fältanteckningarna 

skissade jag ner och beskrev övningarna. Jag antecknade även vad tränarna sa var syftet med 

övningen och vad spelarna skulle tänka på samt vad tränarna sa under övningen som 

feedback. Jag antecknade vissa saker som spelarna gjorde och övergripande hur jag upplevde 

vissa saker. Jag har försökt vara tydlig med när jag upplevt något själv. Observationer är en 

aktiv- och inte passiv process.
38

 Jag som forskare har inte kunnat se allt och jag valde att 

fokusera mer eller mindre medvetet på vissa aspekter och på så sätt valde jag bort andra. Jag 

strävar inte efter att säga att så här är det utan mer bidra till förståelsen för några aspekter av 

hur kön kan göras i ett fotbollssammanhang. Min ambition i uppsatsen är att vara tydlig och 

transparent med vad det är jag tycker mig ha sett och analyserat. Det kommer jag att göra 

genom att försöka skriva så målande och beskrivande som möjligt i min resultat- och 

analysdel. Jag har även tagit med mina fältanteckningar som bilagor tillsammans med min 

intervjuguide. 

4.3 Semistrukturerade intervjuer 

Det är vanligt att komplettera deltagande observationer med intervjuer för att låta någon i 

miljön få ge sitt perspektiv.
39

 Det är främst två anledningar till att jag har gjort intervjuer. För 

                                                      
37

 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2011), sid 329 

38
 Buch, Elana D. och Karen M. Staller, “The feminist practice of ethnography” (2007), sid 212 

39
 Bryman sid 378 och Buch, sid 209 
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det första har jag gjort en mycket kort och inte så omfattande observation, vilket har med 

uppsatsens omfång att göra. Då jag kompletterat mina observationer med intervjuer anser jag 

ändå att jag kunnat få en bra bild av den träningsverksamhet som bedrivs i lagen, och jag 

syftar inte heller till något annat än att få en inblick i hur kön kan konstrueras inom fotbollen. 

För det andra så är en viktig del i uppsatsens frågeställning att undersöka hur tränarna talar 

om träningsupplägget samt om killar och tjejer så jag kan förstå resonemangen kring 

övningsvalen, något som jag endast kan fördjupa mig i genom att fråga. Tyngden ligger alltså 

på att försöka förstå den sociala verkligheten deltagarna befinner sig i utifrån hur deltagarna i 

miljön tolkar denna verklighet.
40

 I min studie ville jag tala med ledarna för de båda lagen om 

hur de upplever att det är att träna kill- respektive tjejlag. I denna studie användes semi-

strukturerade intervjuer som en chans för tränarna att beskriva syftet bakom övningarna och 

hur de tänkt med träningsupplägget.  

Jag har inte använt mig av klubbens namn eller av namnen på tränarna utan har kallat dem 

kill- respektive tjejlagets tränare. Inte för att det är hemligt eller för att det varit ett önskemål 

från de inblandade utan för att jag ansett att namnen inte är relevanta för studien. Lagen och 

klubben hör hemma i en mindre kommun i Stockholms län och därmed kan inte resultatet från 

dessa två lag generaliseras till sanning för alla lag, men det är en inblick i hur kön kan göras i 

ett fotbollslag. Jag observerade tre träningar per lag eftersom tiden var begränsad. Det gav 

ändå en inblick i verksamheten och jag kompletterade också med två dryga 30 minuters 

intervjuer med vardera huvudansvarig tränare. Intervjuerna transkriberades och från dem har 

jag tagit citat som jag använt mig av i mina analyser för att skapa transparens. 

5. Fotbollsträningarna 

I det här avsnittet diskuteras övningsvalen och träningsuppläggen i de två lagen utifrån mina 

observationer och intervjuer. Detta främst för att kunna besvara mina två första frågeställ-

ningar om hur kön görs genom val av olika övningar och hur föreställningar om kön styr 

övningsval. Jag diskuterar träningsuppläggen och övningsvalen utifrån teorin kring isolerad 

teknik, kombinationsspel och matchliknande. 

                                                      
40

 Bryman, sid 74 
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5.1 Mötet med lagen 

Till att börja med känner jag mig otroligt lättad över att denna uppsats skrevs under våren och 

inte hösten. Observationerna dessa aprilkvällar var kalla att göra, även om jag satt påpälsad 

under träningarna längst ner på läktaren eller på en bänk vid planen för att få en bra utblick. 

Där hörde jag vad de sa och där kunde jag också gå runt planen för att se övningarna. 

Tjejlaget tycktes inte bry sig om mig förutom att de hejade glatt innan träningen. Jag upplevde 

att de mest tyckte det var kul att någon från ett damlag var med och tittade på deras träning 

eftersom jag berättade att jag själv spelar fotboll. Jag fick också säga hej till dem innan i 

omklädningsrummet och berätta om vad jag skulle göra. Jag upplevde att killarna mer 

sneglade på mig när de hade drickapauser och de undrade nog vad jag gjorde där. Jag vet inte 

heller hur mycket de kände till om min närvaro, då jag inte presenterades för dem, men 

tränaren hade berättat för dem att jag skulle vara med och titta. Jag var ofta ganska ensam om 

att titta på träningarna även om andra idrottare rörde sig runt planen. 

Måndagen den 13 april 2015 hade jag mitt första möte med tjejlaget. Jag var lite tidig så jag 

satte mig i föreningens café där jag stötte på en av tränarna för laget som skulle hålla i 

kvällens träning. Laget hade tre tränare för tillfället eftersom en precis hoppat av. En tränare 

jag hade mejlkontakt med inför observationerna berättade för mig att de hade tappat sin 

huvudtränare efter förra säsongen. Alla kvarvarande tränare var förälder till någon i laget och 

de upplevde sig inte tillräckligt fotbollskunniga. De förde ett samtal med fotbollstyrelsen sen 

ett år tillbaka för att få hjälp med att hitta någon mer kompetent tränare. Tränaren jag mötte 

berättade att det inte skulle komma så många spelare denna kväll, bara fem stycken. Han 

försökte tänka ut övningar innan träningen som gick att göra med få spelare. Han berättade att 

de brukade ha svårt att få tjejerna att komma på träningarna. Generellt var träningsnärvaron 

låg, ungefär 7-14st. De var 32 spelare i truppen på pappret och laget var hopslaget av 

juniorlaget födda 97-98 (14st) och födda 99-00 (18st) för att få ihop tillräckligt många spelare. 

Tränaren kände inte till orsakerna till frånvaron för spelarna var dåliga på att höra av sig. Men 

han sa att vissa tränade andra idrotter, hade skolarbete och sena dagar som gjorde det svårt att 

delta. 

Jag blev medbjuden in i omklädningsrummet innan träningsstarten för att presentera mig och 

vad jag skulle göra. Efter min presentation sa tränaren att han var besviken över den låga 

träningsnärvaron men menade att skolan måste få gå före fotbollen. Han diskuterade med 

spelarna hur de skulle göra för att få fler att komma och frågade vad spelarna tyckte om den 
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låga närvaron. Spelarna sa att det inte är så kul och att det omöjliggjorde matchlik träning. I 

vanliga fall tränade laget lite mindre än en och en halv timme två gånger i veckan men denna 

gång bara en timme. 

Måndagen den 20 april intervjuade jag tränaren. Han var medelålders och hade två döttrar i 

laget. Han hade varit tränare för 00-laget sedan de var sex-sju år. Han hade själv spelat fotboll 

i klubben som ung och hade gått på några av de bas-tränarutbildningar som ges av 

Fotbollsförbundet och av klubben, men ägnade hellre mer av sin tid nere på planen som 

tränare än gick på utbildningar då han i princip var ensam ansvarig för laget. Hans ambition 

som tränare var att behålla så många spelare så länge som möjligt och få upp spelarna i 

damlaget. 

Mitt första möte med killaget var fredagen den 17 april 2015 och innan mötte jag upp deras 

ena tränare med huvudansvar för att göra intervjun. Vi satte oss i föreningens café och han 

berättade att han läste till idrottslärare och specialidrottslärare på Gymnastik- och 

idrottshögskolan (GIH). Han hoppades kunna påbörja Fotbollsförbundets advancekurs till 

hösten. Han berättade under intervjun att han är väldigt intresserad av genusfrågor kopplade 

till fotbollen och funderade själv på att skriva om den könsuppdelade lagidrotten. Tränaren 

var ung (kring 25 år) och hamnade i laget för tre år sedan mest av en slump efter att han blivit 

tillfrågad av klubben när det var rörigt i laget. Han berättade också att han gillar att leda 

grupper, så om han inte hade blivit fotbollsledare så hade han blivit ledare inom något annat. 

Han var också ansvarig för killsektionen inom klubben och drev just nu frågan om att klubben 

ska sluta könsuppdela lagen upp till 12 år. De ska börja pröva det redan nu på sommarens 

fotbollsskola. Alla de som tränar på fem-manna ska vara blandade grupper.  

Killaget bestod av ett breddlag och ett satsningslag i junioråldern och de tränade tre gånger i 

veckan, en och en halv timme per gång. De var totalt 35 spelare födda 00 och åtta tränare 

varav fem stycken var föräldrar och två utan anknytning till någon i laget. Det var det 

satsande juniorlaget som jag följde under min studie, men de tränade samtidigt som 

breddningslaget och ungefär hälften av träningarna hade de tillsammans. Laget bestod av 

ungefär 14 spelare men spelarna bytte mellan breddningslaget och det som satsar. 

Träningsnärvaron var hög i båda lagen och nästan alltid är alla med på träningarna i 

satsningslaget, i breddningslaget ungefär 75-80 procent. 
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5.2 Träningsövningarna och tankarna bakom övningarna 

Killarnas träningar började alltid med samma invanda typ av uppvärmning och som spelarna 

själva höll i. De joggade efter varandra på två led och gjorde olika typer av uppmjukande 

övningar. Stämningen under uppvärmningen verkade avslappnad och killarna pratade och 

skämtade med varandra om vardagssaker. Efter uppvärmningen samlades laget för att stretcha 

eller leka lite i smågrupper med bollarna. Sedan berättade en av tränarna om dagens träning 

och första övningen, som någon av de andra tränarna hade ställt i ordning medan killarna 

värmde upp. Under träningen fortsatte det på samma sätt, killarna liksom slussades igenom 

träningen utan att få längre pauser att tappa fokus på eller att bli kalla. Det var en tydlig 

kontrast mellan när det var övningar som utfördes med fokus och noggrannhet och när det var 

paus med snack och skämtande. Träningarna hade också en röd tråd och instruerades så att 

även jag från sidan kunde förstå. 

Killaget värmde även upp med en ”teknikcirkel” på två av träningarna där de rörde sig i en 

cirkel med eller utan boll för att få eller lämna en boll till någon utanför cirkeln. När de fick 

bollen skulle de göra olika saker t.ex. vända och ta med. Sedan gick de från att öva instick i en 

inte så begränsad men uppkonad yta till att spela mot ett mål och försöka använda sig av 

insticken de övat. Här blev den röda tråden tydlig och det blev mer matchliknande, något 

också tränaren sa och förbundet rekommenderar i dessa åldrar. 

Tjejlagets tränare berättade att träningsplaneringen var svår och att han ofta var ensam 

tränare. Jag som tittade på träningarna upplevde att tjejlagets träningar var mer oorganiserade 

i jämförelse med killarnas. Tjejernas träning började lite olika. Det var vanligt att de joggade 

något varv runt planen tillsammans i grupp, för att sedan börja med en enklare övning eller 

stretchade efter att tränaren samlat alla och berättat lite om träningen. Tjejernas uppvärmning 

verkade också karaktäriseras av en avslappnad stämning med snack och skoj om 

vardagssaker. Detta prat följde dock sedan med in under övningarna och tog fokus från det 

som utfördes. Det var inte heller någon tydlig skillnad när tempot ökades från uppvärmningen 

till själva övningarna, utan tempot hölls lite lägre under de flesta övningarna. Jag som 

utomstående hade ibland svårt att förstå när uppvärmningen övergick i själva träningen. Det 

hade nog även med övningarnas karaktär att göra vilka inte förändrades från statiska till att 

öva mer matchlika sekvenser, som jag är van att se på träningar. Eftersom tränaren var ensam 

blev pauserna mellan övningarna lite längre vilket gjorde att tjejerna ibland hann bli kalla. 

Träningen blev därför upphackad och jag såg ingen tydlig röd tråd. Jag hade svårt att uppfatta 
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syftet tydligt under vissa övningar eftersom tränaren inte berättade det och det inte heller 

framgick under övningarna. Jag hade svårt att förstå om spelarna kände till syftet, men de 

hade svårt att uppfatta vad de skulle göra under övningarna ibland och gjorde inte riktigt det 

tränaren hade instruerat.  

De övningar som jag såg under tjejernas träningar hade en övergripande karaktär av att vara 

ganska statiska och stillastående. Många av dem var inringade av koner som avgränsade ytan 

där spelarna rörde sig på. Spelarna stod vid konerna eller mellan konerna där de förväntades 

göra ett antal olika förutbestämda moment. Det var oftast övningar som rörde sig inom det jag 

valt att kalla isolerad teknik eller mer statiskt kombinationsspel. Det kunde vara isolerade 

skottövningar som var ganska stillastående där tekniken för att träffa rätt på bollen skulle 

övas, eller till exempel ”väggspel”. Tränaren sa också att han tyckte att övningar där två 

spelare står mittemot varandra och kastar bollen till den andra som tar ner den var bra. Han 

tyckte också om övningar med en spelare per boll där olika övningar görs på tränarens 

kommando inom till exempel en kvadrat. De avslutade dock ofta med det jag kallar 

matchliknande spel, vilket tränaren i intervjun utryckte var bra för spelförståelsen. Han 

anpassade också planstorleken för att de skulle komma till avslut, något som han ville att de 

skulle öva. 

Svenska fotbollsförbundet menar att träningar i åldern ca 15 år (vilket majoriteten i lagen är) 

ska innehålla övningar som utmanar spelarna motoriskt, fysiskt, tekniskt, koordinativt och 

taktiskt. Vanliga inslag bör vara flera spelare på boll i olika spelrelaterade övningar eller 

sekvenser samt spel med olika antal spelare. Dessa övningar bör också vara kopplade till att 

efterlikna olika spelsekvenser.
41

 Tjejernas träning innehöll till viss del dessa moment som 

förbundet rekommenderar, men påminde mer om beskrivningen av övningstyper som är 

relevanta för lite yngre spelare, där teknik isolerat ska övas för att ”bli vän med bollen” och 

där det är färre spelare per boll. 

Killagets tränare hade också valt att lägga in övningar som faller inom isolerad teknik men 

oftast som uppvärmning, för att sedan övergå i mer komplexa kombinationsspel. Dessa 

integrerades sedan i mer matchliknande övningar t.ex. insticksövningen de körde. Tjejernas 

övningar togs inte lika tydligt med in i matchspelsövningarna även om tjejerna använde sig av 

en del av det som gjordes under isolerade tekniken och kombinationsspelet. Killarnas 
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 Bäckström, sid 24-25 
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övningar utmanade deras kreativitet mer, då de på olika stora ytor skulle försöka ta med sig 

essensen från kombinationsspelet in i matchspelet. 

Tjejlagets träningar innehöll fler övningar inom isolerad teknik och kombinationsspel än 

killarnas som främst bestod av kombinationsspel och matchliknande spel. Tjejlagets övningar 

påminde mer om övningar kopplat till den motoriska utvecklingen riktade till lite yngre 

spelare än vad tjejerna var. Deras träningar var inte heller lika välplanerade som killagets. 

5.3 Träningsupplägg 

Tjejlagets tränare försökte planera träningarna i förväg men eftersom han inte visste hur 

många som kom var detta svårt. Därför hade han numera oftast bara några idéer om vad han 

skulle vilja köra för övningar och så fick han se om det gick att göra dessa. Han ville gärna ha 

mycket teknik och spelförståelse på träningarna med mycket boll vid fötterna hos varje 

spelare. Han berättade att när det kom väldigt få på träningarna körde de ”basic-övningar” så 

som ”Liverpoolkvadraten”, passningsövningar eller drev bollen runt inom en kvadrat och 

gjorde olika saker på kommando. Tränaren sa att det som var viktigt att träna på för spelarna 

var teknik och spelförståelse, för utan det går det inte att komma långt. Han försökte också bli 

inspirerad av klubbens damlag och stadslagets träningar. Tränaren sa att han försökte köra 

mycket avslutsövningar och matchspel för att han visste att tjejerna tycker det är kul. Han sa:  

Det är sådana övningar som jag vet att tjejerna gillar att köra också. Sen tycker de inte om att köra 

som jag har kört stegen och koner och förflytta sig i sidledes och sådant. Sådant tycker de är 

skittråkigt. 

De sistnämnda övningarna är sådana som tränaren tyckte var bra att köra för att utveckla 

snabba fötter. Han menade att spelarna lätt blev för stillastående med hälarna i backen vilket 

gjorde att de inte blev så spelbara. Tjejlagets tränare gillade osjälviska spelare med bra teknik 

och bra spelförståelse. Han menade att det bästa med laget han tränar förutom deras 

kämparglöd var att de är väldigt öppna och trevliga.  

Killagets träningsplanering såg ut som sådan att de la upp säsongen i sex block, tre före 

sommaren och tre efter. De hade haft försäsong med styrka och kondition och mindre fotboll, 

försvarsspel med mer fotboll och fokus på försvarsspel och snabbhet. Nu hade de gått in för 

att fokusera på anfall. Det mer detaljerade upplägget med bestämda övningar lades upp en 

vecka i förväg. Många av övningarna som var på träningarna jag observerade återkom flera 

gånger. 
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Den största svårigheten som killagets tränare nämnde var att killarna hade lite dålig teknik 

med sig från ung ålder. Teknik nöts lättast in när de är unga med rätt träning men är lite 

svårare när de är äldre. Nu försökte de istället integrera tekniken i träningen för att göra den 

bättre. Tränaren berättade att de försökte lägga in ren teknik i uppvärmningarna. Han sa att: 

Vi tränar mycket spelbaserat för att jag tycker att det är det absolut. Eh, nämen jag gillar att ha 

mycket spel, jag är mycket emot ’kona, kona, kona och passning ska dit och passning ska dit’. Jag 

tycker det blir mycket. Om man tänker sig själva fotboll så spelar du inte så ofta med koner när det är 

match. Så jag tycker att det är mycket bättre om man lägger upp övningar som är mer spelbaserade 

och där i kan man träna passningar eller träna mottagningar, men framför allt nu när de blir lite äldre. 

När de är yngre behöver de mer strukturerat, men nu när de är mellan 14-15 så kan man börja, då 

tycker jag att det ska vara mer funktionellt. 

Den spelartyp som killagets tränare föredrog var en smart spelare som alltid jobbar hårt, 

snabbt tar tillbaka bollen när den tappat den och som värderar alternativen. Inom den 

spelarrollen går det att vara tuff och hård på planen något som blir svårare för tjejerna 

eftersom de förväntas vara trevliga. 

Tjejlagets tränare framhöll att träningsplaneringen var svår eftersom antalet närvarande 

varierade. Många av de övningar han pratade om som bra övningar och som tog upp stora 

delar av träningen rörde sig inom isolerad teknik som riktar sig till lite yngre åldrar. Killarnas 

träning hade en tydlig röd tråd och tränaren pratade om funktionell träning som är mer 

spelbaserad och ska passa lite äldre åldrar. 

En viktig sak att nämna här är också att killagets tränare utbildar sig vid GIH och tjejlagets 

tränare anser sig ha lite bristande kompetens för att träna ett juniorlag. Klubben är underrättad 

om detta men har inte kunnat lösa situationen ännu så det är denna träning tjejerna får och 

som formar dem som fotbollsspelare. Detta kommer jag att diskutera mer i slutsatserna. 

6. Om killar och tjejer i fotbollsmiljön 

I det här avsnittet diskuteras träningsverksamheten för killar respektive tjejer, synen på dem 

och deras kroppar. Detta främst för att kunna besvara min andra och tredje frågeställning 

kring hur föreställningen om kön styr övningsvalet och hur tränarna diskuterar skillnader 

mellan könen och kill- och tjejlag i allmänhet. I detta avsnitt kopplar jag övningarna och 

träningsplaneringen till hur tränarna pratade om ”hur killar och tjejer är” och de kroppsliga 
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förutsättningarna som de diskuterade. Här är intervjuerna centrala och likaså appliceringen av 

Butler och Young. 

6.1 Kul – roligt eller seriöst? 

Båda tränarna jag intervjuat menade att tjejernas träning upplevs som mer snackig än killarnas 

och har lite lägre fokus på övningarna. Under observationerna upplevde jag att både killarna 

och tjejerna pratade ungefär lika mycket om sådant som inte direkt var kopplat till det som 

gjordes på planen. Dock verkade tjejernas snack pågå även under övningarna medan killarnas 

snack var fokuserat kring pauserna eller vid vila. Tjejlagets tränare fick påminna om fokus.  

”Kul” är ett ord som tränarna använde sig av en del i både kill- och tjejlaget. Tjejlagets tränare 

frågade två gånger, under träningstillfällena då jag var med, sina spelare om vad de tyckte var 

kul att göra. Sedan gjorde de detta på träningen (skott och matchspel). Han betonade också i 

intervjun att han försöker välja sådana övningar han vet att tjejerna tycker är kul. Det som är 

kul står lite i kontrast till de övningar som han tycker är bra för tjejernas teknik, kondition och 

snabbhet. Han menade att det är viktigt med roliga övningar för att få tjejerna att komma ner 

på träningarna. 

Killagets tränare tyckte också att det var viktigt att killarna tycker att det är kul, men att detta 

då handlade om att behålla motivationen hos killarna och att träningen håller en bra nivå för 

spelarna och att de känner att de utvecklas.  

Jag vill också lyfta tränarnas kommunikation innan jag diskuterar mer kring begreppet ”kul”. 

Pratet från tränarna skiljde sig mycket mellan kill- och tjejlaget. Tjejlagets tränare berömde 

spelarna och sa ibland vad de borde gjort på planen. Däremot förklarade han inte riktigt hur de 

skulle göra och syftet med övningarna var otydligt. Killagets tränare berättade väldigt tydligt 

vad syftet var och vad som förväntades av spelarna under övningen, vad de skulle tänka och 

fokusera på. Tränaren för killaget bröt ofta och diskuterade vilka alternativ som fanns och 

ställde frågor kring träningsmomenten. Killarna fick komma med förslag och vara med i 

diskussionerna, för att lära sig att tänka på olika sätt om hur det går att göra i olika situationer. 

I diskussionerna lär sig killaget hur de kan tänka i olika situationer vilket jag kopplar ihop 

med tränarens önskan om smarta fotbollsspelare och den tänkta seriositeten han ser i laget. 
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Jag frågade tränarna under intervjun om de upplevde att killar och tjejers träningar ser 

likadana ut. Tjejlagets tränare känner sig osäker och vet inte riktigt eftersom han varken tränat 

eller tittat så mycket på killträningar, men killagets tränare säger så här: 

Nej. Nej det gör det absolut inte. Jag brukar stå här nere rätt ofta och titta och eh, det ser inte likadant 

ut. Utan tittar du på en grupp med tio- åriga killar och en grupp med tio- åriga tjejer så kan det skilja 

sig rätt mycket. Och jag tror att det handlar mer om ledarna såklart än vad det handlar om spelarna. 

Eh, och alltså. Jag tror att man som, eller vissa ledare har nog den här inställningen att, det. Eller man 

ser det som okej att tjejer hjular omkring när man håller på och kör en passningsövning, medan om 

killarna gör det så, dels så ses de som stökiga, de faller ur ramen. Och då blir de dehär stökiga 

killarna som får direkt en tillsägelse och de andra killarna kommer säga ’skärp till dig nu’. Medan i 

en tjejgrupp så blir det, det blir accepterat. Alltså de sägs inte till på samma sätt. 

Tränaren beskriver att anledningarna kanske har att göra med att det inte är samma seriositet i 

tjejlaget och att tränarna därför accepterar mer. Han sa att det kan vara så att tränarna kan 

tycka ”äsch, låt dem hålla på, de tycker ju att det är roligt att hjula”. Han sa också att det kan 

bero på att herrfotboll har högre status. Han tror kanske att det är så att killarna har bättre och 

mer kunniga tränare, för om föräldrarna har en kille och en tjej så väljer föräldrarna med mest 

fotbollserfarenhet att främst träna sina killar, vilket gör killarnas träning bättre. Även de 

Apelmo intervjuar vittnar om att det sociala anses viktigt i damfotbollen och att ha kul.
42

 

Om tjejerna tidigt får lära sig att det är accepterat att hålla på att göra annat under träningarna 

än att ha fokus på övningarna, medan killarna tidigt disciplineras in i seriositet och fokus, är 

det ett tydligt sätt utifrån Butlers teori om performativa handlingar att göra kön. Killar och 

tjejer görs olika eftersom synen på vad verksamheten ska leda till och ha för övergripande 

syfte skiljer. Det får då konsekvenser för hur spelarna kan utvecklas som fotbollsspelare. Det 

verkar också få konsekvenser för tränarnas prat, val av övningar och ledarstil. Jag vill nu 

koppla detta till att ”ha kul”. 

Lekander menar att en anledning till att det upplevs olika att träna killar och tjejer, där tjejer 

ifrågasätter mer och killar bara gör, kan ha att göra med satsningen och möjligheten till en 

karriär inom idrotten.
43

 Killagets tränare håller till viss del med de tränare som Lekander 

intervjuat kring att tjejer är frågvisa och killar bara gör. Killagets tränare har i mindre 

utsträckning även tränat tjejer. Han upplever att många andra tränare pratar om att det är 

skillnad att träna kill- och tjejlag. Han upplever att tränare nämner att tjejer är svåra att leda 

och få med sig för de är frågvisa, medan killar är lite mer ”dumma” och gör vad tränaren 

säger. Han säger att vissa han pratat med till och med menar att det är som två olika sporter. 
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Han håller dock inte med, men upplever ändå att tjejer är frågvisare och är svårare att få med 

sig. Tränaren säger att när du tränar tjejer: ”du måste verkligen veta varför du gör saker, du 

måste alltid kunna motivera det”. Han poängterar dock att dessa skillnader inte finns när killar 

och tjejer tränar tillsammans inom skolan. Så det är något som skapas inom fotbollsmiljön på 

fritiden. Han tänker sig att denna miljö skapas när killar och tjejer delas in i olika lag när de 

börjar spela fotboll och att dessa skillnader i gruppdynamiken växer fram därifrån. I 

tjejgruppen blir det mer accepterat att kontrollera och ifrågasätta tränaren medan det i 

killgruppen föds en kultur där man bara gör det tränaren säger. Jag återkommer till det senare, 

men tränaren är inne på att de olika miljöerna inte är något som finns där naturligt. Inte att 

killar och tjejer skulle vara väldigt olika i någon slags essentialistisk mening utan att det är 

något som uppstår i miljön när de hålls åtskilda. 

Killagets tränare säger att när han tittar på tjej- och killagsträningar så skiljer det sig främst 

när det gäller seriositeten och nämner att möjligheten till att bli något inom fotbollen gör att 

killarna får mer kompetenta tränare. Han menar också att eftersom normen inom killfotbollen 

är att vilja satsa så tillåts inte lika mycket lek under träningarna som i tjejernas lag. I tjejlag är 

det mer accepterat att få göra lite som en vill och att det eventuellt öppnar för ett klimat där 

det är okej att styra lite mer, något jag märkte av under mina observationer. Tjejerna i det lag 

jag studerade föreslog ibland för tränaren att de skulle göra vissa saker. Ibland blev det som 

de ville och ibland inte. Tränaren frågade också vad de skulle vilja göra och vad de tyckte var 

kul.  

Att göra tjejer och killar förutsätter en åtskillnad menar Butler. Därför förväntas inte att 

tjejerna ska satsa på fotboll utan att det mer ska vara en rolig och stimulerande aktivitet. 

Tjejerna får delta i den manligt kodade idrotten om de gör det på villkor som inte konkurrerar 

med killarna. Tjejerna får spela fotboll för att det är kul som en umgängesaktivitet medan 

killarna förväntas spela fotboll för att bli riktigt bra på det. Tjejlagets tränare utryckte i 

omklädningsrummet innan träningen att skolan går före fotbollen. Eftersom tjejer i begränsad 

utsträckning kan eller inte förväntas försörja sig på fotboll kan det i tonåren bli viktigt att 

satsa på exempelvis skolan för att kunna lösa den framtida försörjningen. Det anses inte heller 

längre lämpligt att hålla på med ”leken fotboll”. Killagets tränare menar också att killarna i 

tonåren börjar fundera på vad som är värt att satsa och lägga sin tid på. De verkar dock inte ha 

samma problem med det stora tappet som tjejlaget upplevt vilket delvis kan bero på att 

killsektionen är större än tjejsektionen i klubben. Fler killar kan också hålla på med fotboll 

längre eftersom det ses som en lämplig aktivitet för att ”göra män”. Larsson skriver i sin 
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studie, där han tittat på olika arbeten för jämställdhet inom idrotten, att tjejerna och det 

kvinnliga idrottandet förväntas bidra med något speciellt kvinnligt som kompletterar eller 

bidrar med något annorlunda än männen.
44

 Komplettering är en viktig bit i Butlers teori och 

något hon valt att benämna som den heterosexuella matrisen. Två motsatta kön måste göras 

som kompletterar varandra och som förenade i den heterosexuella tvåsamma kärleken blir en 

komplett enhet. Att röra sig inom det andra könets arena eller använda dess utryck blir ett sätt 

att konkurrera och utmana detta, vilket bortförklaras som snedsteg som bör rättas till eller kan 

försöka förklaras med att personen är homosexuell. Butler menar också att detta är ett bevis 

för att kön är något vi jobbar med att göra hela tiden. 

Killagets tränare bröt ofta för att visa på hur de skulle göra genom att själv utföra momentet 

eller sa under träningarna att ”så där ska det se ut” för att de skulle förstå. Tjejernas tränare sa 

till mig att han bryter spelet ibland för att ge instruktioner men gjorde aldrig det. Han gav inte 

så mycket instruktioner även fast jag såg att de inte gjorde som han sa. Detta skulle kunna 

vara kopplat till att tjejerna ska ha kul och så länge de verkar ha kul lägger sig inte tränaren i 

eller bryter. Kul verkar därmed i tjejlaget betyda roliga aktiviteter medan i killaget betyder det 

att utvecklas vilket påverkar tränarnas sätt att agera, planera och kommunicera. 

6.2 Om kroppar och pubertet 

Tjejlagets tränare som bara har tränat det här laget menar att han tycker att det är roligare att 

träna tjejer än killar. Han sa: 

killar det är 100 % hela tiden medan det händer så mycket i tjejernas huvud när de är i pubertet och 

grejer. Och det märks nu väldigt mycket. Både i kropp och knopp om man säger så. 

Han menade att tjejernas kroppar förändras mycket. De som varit tunna och snabba och haft 

en bra attityd blir i puberteten kanske större och bastantare och det blir lite mer kropp att 

förflytta. Att vara med och peppa spelarna att komma på träningarna trots att det kan vara lite 

motigt i och med puberteten, det tyckte han var kul. Han trodde inte att det är detsamma när 

det gäller killar och puberteten. Han menade att just pubertetsbiten är viktig att tänka på när 

du tränar ett tjejlag i junioråldern. Den största utmaningen med att träna laget var att peppa, ge 

bra feedback och entusiasmera dem så de håller motivationen uppe. Vissa spelare menade han 

har ett väldigt stort engagemang och på matcher kämpar spelarna järnet och det motiverade 
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tränaren att fortsätta även om det var dålig närvaro. Han beskrev att han nästan blir rörd 

ibland över kämparglöden på matcherna.  

Killagets tränare beskrev att den största svårigheten med att träna killaget var att hålla 

motivationen uppe hos alla. Att få dem att känna att det är värt att fortsätta fastän de inte har 

växt eller för att de inte tror att de kommer att bli bra och därför undrar om det är värt att satsa 

på fotbollen. Att ha nivåindelning var ett försök att behålla motivationen, få dem att utvecklas, 

ha kul och få en mer jämn nivå på spelarna. Laget beskrevs av tränaren som att ”killarna är 

väldigt målinriktade och fokuserade” i allt de gör och det är något tränaren lyfte fram som 

lagets styrkor. Han menade också att ”Alla killar kommer ner och gör sitt bästa på träning och 

tror på det. De ger alltid järnet på match och träning.” 

”Hur tjejer är och gör” diskuterades ganska återkommande under intervjuerna, särskilt av 

tjejlagets tränare. Han kom också fram till mig ibland under själva träningen och berättade för 

mig ”hur tjejer är och gör”. ”Hur killar är och gör” diskuterades inte i samma utsträckning. 

Det är oftast tjejernas fotbollsutövande som får stå i kontrast till fotboll vilket jag tolkar som 

att det hör ihop med den manliga normen inom fotbollen som Olofsson beskriver.
45

 Där får 

damfotbollen stå i kontrast till det neutrala fotboll som syftar till fotboll som utövas av män. 

Båda tränarna berättade att det är svårt att behålla spelare och hålla motivationen uppe vid 

puberteten, men tjejernas kroppsutveckling beskrevs mer problematisk av tjejernas tränare. 

Tjejers kroppar blir problematiska i en manlig miljö. I konstruerandet av kön, så som Butler 

ser det genom den heterosexuella matrisen, görs kön genom språk och handlingar (så kallade 

performativa handlingar) som upprättar män och kvinnor som binära oppositioner. Fotboll 

och manligt har på så sätt kommit att kopplas ihop i detta konstruerande och manlighet 

konstrueras genom utövande av fotboll. På så sätt uppfattas tjejer som spelar fotboll som att 

de gör sitt kön på fel sätt, kroppen görs inte kvinnlig. Likaså upplevs tjejers kroppar som mer 

problematiska än killars i denna miljö. Eftersom konstruerandet av en persons kön har 

kommit väldigt långt i den ålder som spelarna i denna studie är i, måste tjejerna balansera 

mellan fotbollen som kräver mer maskulina utryck och kroppsform än den typ som förväntas 

utanför fotbollsplanen. Detta är också något som framkommer i Andreassons studie där det 

gäller att parera dessa i mångt och mycket krockande ideal, som stark, kämpande och tar för 

sig på planen med den mer mjuka och försiktiga framtoningen som förväntas utanför planen.
46
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Detta gör också att tjejlagets tränare upplevde att han nästan blev rörd av att tjejerna kämpar 

järnet trots att de är få eftersom det bryter mot vad tjejer förväntas göra. Killagets tränare lyfte 

fram att han gillar spelare som kämpar men att det hör ihop med en attityd som han menar 

beskriver det lag han tränar, vilka satsar och kopplar ihop målmedvetenheten med att nå 

någonstans med fotbollen.  

Tjejlagets tränare beskrev en del saker som tjejerna i laget behövde träna mer på enligt 

honom. Kondition, snabbhet (det som inom fotbollen kallas ”upp på tårna”) och nedtagningar 

är tre saker han nämnde. När det gällde nedtagningar så är det något tränaren märkt av att: 

För det har man ju också sett att några är rädda för bollen också, bollrädd om man så säger. Och det, 

det kommer väl växa ur förhoppningsvis. 

Han menade att de inte gick in med kroppen i nedtagningarna utan tittade på bollen eller stod 

med ryggen mot och lät den studsa innan de tog den, eller bara sträckte fram ett ben t.ex. som 

bollen studsade på utan kontroll. Tränaren berättade att detta går att träna genom att spelarna 

kastar inkast till varandra och de tar ner på bröst eller lår och att de måste träna för att våga. 

Tränaren berättade också att det är viktigt med skottövningar för tjejerna för att få dem att 

våga skjuta och komma på avslut. Han sa: ”Tjejer vill mer hellre passa bollen in i mål”. Detta 

kan också övas med spel på bred plan med målen nära varandra så att de kommer till avslut sa 

han. Tjejlagets tränare brann också lite extra för målvaktsbiten då en av hans döttrar var 

målvakt. Han menade att han ville stötta henne extra eftersom han inte trodde att det är så 

vanligt att tjejer står i mål. Han sa att målvakten är väldigt utsatt och ibland säger folk att det 

är målvaktens fel att det blir mål, något tränaren inte höll med om, vilket gjorde att han tyckte 

att det är en ”bragd att våga ställa sig i mål” som tjej. Här kopplade tränaren ihop tjejernas 

rädsla och att inte våga med det de behövde öva mer på. 

 Killagets tränare beskrev under rubriken Träningsupplägg att killarna blivit dåligt drillade 

tekniskt när de var unga och att det ställde till problem nu, men att det går att öva genom att 

väva in ren teknikträning i träningspassen. Tjejerna beskrevs istället som att deras bristande 

teknik beror på rädsla och att de inte vågar. Jag har inte tittat så mycket på den här biten under 

mina observationer då det var svårt att hinna med att se och jag valde det som en avgränsning 

i studien, men det var tydligt när de körde övningen där de skulle hålla bollen i luften att vissa 

av tjejerna inte vågade nicka bollen. Young menar att ju äldre kvinnor blir desto mindre plats 

tar de i rummet och att till exempel bollar som kommer mot dem upplevs som ett hot.
47
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skulle beskriva att detta är en del i att forma kvinnor och män som olika individer som 

uppfattas som olika och kompletterande. Kvinnor har på så sätt enligt Young fixerats i tonåren 

i sina kroppar och rörelsemönster vilket gör kvinnors kroppar mer stilla och de upplever t.ex. 

bollar som yttre hot som kan skada dem. Young menar att detta hämmade rörelsemönster 

beror på att de upplever sig som objekt till skillnad mot killarna som upplever sig som 

subjekt. Larsson i sin studie är inne på att diskutera olika ledartyper kopplat till synen på de 

du leder som subjekt eller objekt. Ledarstilen verkar vara mer centralt än kön på utövarna. 

Tränarna innehar en form av subjektsposition i förhållande till utövarna och killar ses nästan 

alltid som medsubjekt medan tjejer tenderar att betraktas som objekt.
48

 Om tjejerna som 

Young beskriver har lärt sig att bli mer passiva i sitt agerande och använder mindre utrymme 

av rummet att röra sig på för att passa in i normen för kvinnor, är det mycket troligt att de 

även bär med sig detta in på fotbollsplanen. Samtidigt som fotbollen och aktiva ledare inom 

den är präglade av normen av hur tjejer ska vara och deltar i skapandet av kön där tjejerna 

upplevs som problematiska, så innehåller övningarna på tjejernas träningar flera statiska och 

inramade moment som begränsar tjejernas rörelseutrymme då det är bestämt vad de ska göra 

innan och på vilken yta. Det kan tolkas som att dessa övningar väljs för att kontrollera och att 

det finns en tro om att det blir tydligt att den lite ”problematiska och rädda” tjejkroppen ska 

styras för att det ska bli ”rätt”. Samtidigt kanske det tolkas av tränaren som ett lämpligt sätt att 

lära in vissa moment som sedan ska utföras på planen för att göra det mindre läskigt. 

Fotbollen är en lämplig sport för att utveckla kroppar som speglar maskulina vältränade ideal. 

Det är en hård kontaktidrott som utkämpas mot olika lag som en strid där styrka mäts, något 

som Fundberg menar ”[a]tt spela fotboll kan sägas vara ett sätt att lära sig kroppslig 

praktik.”
49

 och en del i manlig fostran. För killar är fotbollsmiljön alltså helt rätt miljö för att 

bygga upp sig både kroppsligt och mentalt gentemot en hegemonisk maskulinitet, medan det 

är motsatsen till den kropp och mentalitet samhället förväntar sig av tjejer. De måste balansera 

hur hårt de använder sina kroppar som upplevs problematiska i en fotbollsmiljö. Slutsatsen är 

att spelarnas kön kan vara avgörande för hur de använder eller vågar använda kroppen på 

träningen samtidigt som tränarnas syn på kön kan avgöra vilka typer av övningar som väljs. 
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6.3 Kill- och tjejträningar, att vara som tränare och att träna tillsammans 

Killagets tränare upplevde som nämnts att han behövde anpassa sin ledarstil lite beroende på 

om det var kill- eller tjejlag han tränade. Tjejlagets tränare var lite mer osäker på om han hade 

kunnat vara likadan som tränare om han hade tränat ett killag. Han betonade att han försökte 

vara rak och ärlig mot tjejerna och berömde när något var bra men ville inte att de själva sa 

bra till varandra om det inte var det, de hade nämligen en tendens att göra det. 

Både tjejlagets och killagets tränare tyckte att det går att använda samma övningar oberoende 

av kön. Tränaren för tjejlaget hade visserligen inte tittat så mycket på killträningar men hade 

sett att de också exempelvis kör ”Liverpoolkvadraten”. Han trodde att det var ungefär samma 

övningar som användes eftersom många inspirerats från Youtube och Övningsbanken. 

Tjejlagets tränare berättade att han i alla fall inte kör några speciella ”tjejövningar”. Han 

menar att: 

bara för att det är tjejer behöver det inte vara mjukare och finare och lenare träningsupplägg för det. 

Tjejer kan bita ifrån, jag tycker det. 

Killagets tränare sa att det går att köra samma övningar för killar och tjejer. Han menade att 

egentligen kan alla köra samma övningar även över åldersgränserna men med helt olika 

instruktioner och syften. Det är inte bara åldern som avgör träningsuppläggen säger han utan 

det är vad tränaren tycker att de behöver öva mer på.  

Killagets tränare tyckte dock som nämnts att killar och tjejers träningar inte ser likadana ut. 

Både tjejlagets och killagets tränare sa att killar och tjejer kan träna tillsammans. Tjejlagets 

tränare berättade att hans lag har mött ett yngre killag i klubben på träningsmatch några 

gånger. Tjejlagets tränare sa att tjejer kan ha mycket att lära av att möta killar. Han trodde att 

tjejerna ”tuffar till sig” lite när de möter killar. Han kunde inte tala utifrån erfarenhet men 

trodde att det är hårdare tag i killfotboll och att killarna är tuffare i närkamper. Han sa också 

att tjejerna verkade rädda för att skada någon. Han berättade att om någon tjej blir skadad så 

stannar hela spelet upp och några går fram och kollar hur det gick, vilket kan tänkas höra ihop 

med den tidigare nämnda trevligheten. Killar fortsätter köra tills domaren blåser av, något han 

också skulle vilja se att tjejerna började göra. Jag märkte också under mina observationer att 

det var vanligt bland tjejerna att de bad om förlåtelse om de gjorde något fel. Killarna 

uppmanade istället om fokus när någon gjorde många fel. Tjejlagets tränare visste att vissa 

tjejer i laget hade tränat med killar när de var yngre eftersom det inte fanns något tjejlag där 

de bodde. Han tyckte dock inte att killar och tjejer behöver tränar tillsammans för de blir för 
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många, men han visste egentligen inte varför killar och tjejer inte tränar ihop. Han trodde att 

det skulle gå att köra fram till kanske 10-års ålder. Sen menade han att det nog skulle bli 

pinsamt för tjejerna, de skulle nog vara rädda för att ”göra bort sig eller något”. Det var i alla 

fall vad han har hört när de mötte killarna i träningsmatcherna. Spelarna sa ”Varför måste vi 

köra mot dem, vi kommer ju bara att förlora.”. 

Killagets tränare skulle gärna se att killar och tjejer tränade och spelade tillsammans fram till 

puberteten. Han trodde att detta skulle skapa ”sundare miljöer” för båda grupperna. Enda 

anledningen till att bryta i puberteten enligt honom är de fysiologiska skillnaderna mellan 

killar och tjejer. Annars trodde han att det bara är positivt att träna och spela tillsammans och 

att det skulle gynna damfotbollen eftersom killar då skulle se att tjejer också kan spela bra 

fotboll.  Han ansåg att det är de vuxna och inte barnen som har fördomar och eventuellt skulle 

tycka att det var konstigt om killar och tjejer körde tillsammans. Han menade att föräldrarna 

kanske då skulle sätta sina barn i ett närliggande lag där de spelar killar och tjejer för sig. De 

skulle kanske flytta sina killar för att de menar att tjejerna drar ner kvaliteten, och sina tjejer 

för de kanske tycker det är lite läskigt att träna med killar. Anledningen till att killar och tjejer 

inte spelar tillsammans trodde han berodde på ingrodda normer och att fotbollen startades av 

män som satte agendan för spelet. 

Att hålla killar och tjejer åtskilda är en förutsättning i Butlers teori för att kunna göra kön utan 

att riskera att det blir ”fel”. För att kunna göra två olika kön behövs det separation som 

möjliggör att det kan skapas grupper som kan identifiera sig genom att ställa sig i kontrast till 

en annan grupp. Inom gruppen måste också en särskild miljö skapas som baseras på de 

normer som finns för det tänkta könet, något som går i linje med det Eliasson skriver 

angående att separationen förutsätter att det finns olikheter som gör att det inte passar sig att 

vara i samma grupp.
50

 Separationen gör alltså att killar och tjejer aldrig kan vara riktigt lika 

för då hade inte indelning på grund av kön varit legitim. Killagets tränare är också inne på att 

skillnaderna hade suddats ut om killar och tjejer tränat tillsammans för i skolan där killar och 

tjejer tränar fotboll tillsammans finns inte skillnaderna. Skillnaderna är något som uppstår i 

den separerade miljön menar han och uppfattas som naturliga och cementerade något 

tjejlagets tränare också ger uttryck för. Han tyckte att de blev för många om de tränade 

tillsammans, men såg inte att andra indelningar kunnat göras. 
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Det blir tydligt att tjejerna anses ha mycket att lära av killarna genom att träna och spela med 

dem när det gäller att bli lite tuffare och att tjejfotbollen nedvärderas gentemot killfotbollen 

kvalitetsmässigt. Vinsten för killarna är mer oklar och främst kan de lära sig att tjejer också är 

bra på fotboll. Tjejerna jag har studerat beskrivs också i viss mån som de tjejer Eliasson har 

följt, som snälla och defensiva (de ”vågar inte gå på avslut” till exempel). Tjejlagets tränare 

beskriver också att han önskade att tjejerna vågade vara hårdare, men att de verkar vara lite 

rädda för att skada någon och händer det så stannar hela spelet upp. Young menar som 

tidigare nämnts att tjejer är rädda för att skada sig i och med att kvinnor har lärt sig att tvivla 

på sin fysiska förmåga. Den kvinnliga kroppen tränas till att bli ett mer passivt objekt och inte 

ett aktivt subjekt som killarnas.
51

 På så sätt blir det också pinsamt för tjejerna att spela mot 

killar då de förväntas vara sämre och förlora men om de agerar för starkt och bra och bryter 

normen för sitt kön blir det också pinsamt eftersom de inkräktar på killarnas område. 

Killarnas tränare pratade lite om de fysiologiska skillnaderna (något som skulle vara medfött). 

Med Butlers perspektiv på hur kön skapas skulle även biologin vara skapad eftersom den 

språkligt måste benämnas och på så sätt kategoriseras väldigt generaliserat. När ena gruppen 

förväntas vara ett kön som är starkare och den andra svagare är det så kön kommer att göras 

genom ord och handlingar. På så sätt skapas även den materiella kroppen genom till exempel 

att tränas på olika sätt utifrån hur den förväntas se ut och göra. En av spelarna i Andreassons 

studie berättar att hon vet hur hon ska träna för att klara av det fysiska i fotbollen men ändå 

inte få så stora synliga muskler vilket gör att hon hämmar sin fysiska kapacitet.
52

 Kroppar kan 

alltså konstrueras rent fysiskt vilket i denna studie visar sig genom övningarna som tränarna 

väljer, där tjejernas är mer stillastående och statiska än killarnas mer rörliga och fysiska. 

7. Slutsatser 

7.1 Att göra kön genom övningsval 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur kön konstrueras inom fotbollen genom 

att undersöka vilka övningar som görs på träningarna, motiveringen bakom dem och hur 

tränarna diskuterar kring tjej- respektive killag. Detta eftersom jag noterat att övningar och 
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träningsupplägg, som är fundamentalt för fotbollens förutsättningar, inte har studerats ur ett 

genusperspektiv tidigare. Jag har observerat tre träningar med ett killag respektive tjejlag i 

junioråldern och intervjuat en tränare för vardera lagen. Mitt teoretiska verktyg har byggt på 

Judith Butlers teori om performativitet och den heterosexuella matrisen, Youngs teori om hur 

kroppar används och ett eget byggt verktyg kring fotbollsövningars karaktär.  

Jag har kommit fram till att man inte medvetet väljer olika övningar till respektive lag, men 

ändå består tjejernas träningar till större del än killarnas av övningar som är mer statiska 

(uppkonade) och stillastående.  Det är övningar där det redan innan är bestämt vad som ska 

utföras av spelarna, något jag kommit att kalla övningar inom isolerad teknik, eller kom-

binationsspel av mer statisk repetitiv variant och som främst rekommenderas till lite yngre 

åldrar. Tjejerna beskrivs som rädda och försiktiga och deras kroppar ses som problematiska. 

Killarnas träningar har en röd tråd med fokus på funktionalitet och matchlikhet. Detta verkar 

höra samman med det övergripande syftet för verksamheten som för killar är satsning på att 

bli riktigt bra medan tjejernas träningar har fokus på att ha kul. På så sätt bidrar 

fotbollsträningarna och övningsvalen genom tränarnas åsikter, val av övningar och 

upplägg/syfte att göra kön eller performativa handlingar som Butler skulle beskriva det. De 

performativa handlingarna verkar också vara intimt sammankopplade med hur spelarna 

förväntas vara, vilken attityd de har och hur de använder sina kroppar som Young visar på.  

Det verkar vara en rad faktorer som är med och inverkar i att göra kön inom fotbollen kopplat 

till övningsval. Några av dessa är kompetensen hos tränarna, verksamhetens syfte, spelarnas 

egen föreställning om sitt kön och sin kropp, samt tränarens föreställning om killar respektive 

tjejer. Ingen enskild faktor kan utpekas, utan det är flera performativa handlingar som gör kön 

i detta fall, vilket kan leda till att fotbollspelare får olika spelstilar och karaktärer. Även om 

spelarnas eget sätt att göra sina kön spelar in finns ett större system av performativa 

handlingar som påverkar val av övningar. Konstruktion av kön är en komplex process med 

många faktorer inblandade. Det är omöjligt att säga vad som påverkar vad men den 

intressanta slutsatsen är ändå att fotbollspelares syn på sin egen kropp, baserat på vilket kön 

de uppfattas ha, påverkar hur de använder sina kroppar på träningen. Kön påverkar också 

vilka träningsövningar som väljs baserat på hur killar respektive tjejer betraktas av tränaren.  

Det finns också många utomstående faktorer som påverkar hur träningarna ser ut.  Det är till 

exempel lättare att planera om tränaren i förväg vet det ungefärliga antal spelare som kommer. 

Kompetensen hos tränarna spelar också in. Killagets tränare går en pedagogisk utbildning på 
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GIH och tjejlagets tränare säger sig ha bristande kompetens. Trots lång tid har klubben inte 

lyckats skaffa någon mer kvalificerad tränare och tjejlagets tränare säger till mig att han har 

en känsla av att klubben satsar mer på killarna än tjejerna även om han kan inte visa på något 

konkret. Hur som helst är detta faktum med och skapar kön eftersom det är den träning lagen 

får. Det skulle behövas mer forskning men förmodligen finns liknande problem i andra 

klubbar då tjejfotbollen över lag värderas lägre. Klubben betraktar dessa lag som 

påfyllnadslag för seniorlagen vilket tyder på att göra kön också påverkar hela fotbollen och 

dess kvalitet, inte bara träningarna och övningsvalen. Denna studie är förstås bara en 

undersökning av hur det ser ut i den här klubben och i dessa två lag, men de mönster jag ser är 

intressanta att studera vidare.   

För att kunna prata om killar och tjejer förutsätts det att det finns skillnader mellan grupperna 

annars skulle det inte vara någon idé att göra uppdelningen. Därför måste olikheter aktivt 

göras istället för att fokusera på likheter. Detta skapar olika ramar att förhålla sig till och 

medan bilden av killar stämmer bra överens med de förväntningar vi har på fotboll så blir 

tjejerna problematiska eftersom de bryter normerna. Den problematiken hämmar deras 

fotbollsutveckling.  

Under arbetet med min studie publicerades en artikel i Dagens Nyheter, ”Flicklaget som 

utmanar normerna”.
53

 Där vi får läsa om ett tjejlag som framgångsrikt spelar i killserien för 

deras åldersgrupp och debatten detta har lett till. Tjejerna tycker inte att det är någon skillnad 

att möta killar eller tjejer, men de tror att det har varit pinsamt för killarna att förlora eftersom 

killar förväntas vara bättre än tjejer på fotboll. Tränaren till tjejlaget säger att han vill utmana 

normerna kring att dela upp killar och tjejer och bryta förväntningarna på att tjejer antas vara 

sämre. En del lag som de har mött har ogillat att de ställer upp med ett tjejlag i killserien. Som 

argument framförs att det kan knäcka killarna om de förlorar och att killarna behöver möta 

spelare som är i en ”liknande situation som de själva”.
54

 Björn Eriksson, förbundschef på 

Stockholms fotbollsförbund, säger i artikeln att könsuppdelningen bygger på gamla normer 

och att den skulle kunna luckras upp. Det verkar som att fler börjar ifrågasätta den 

könsuppdelade fotbollen i unga år. Kanske är det så att diskussionen om vad de könsindelade 

lagen får för konsekvenser har kommit igång inom fotbollen?  
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 Edwinsson, Lisa ”Flicklaget som utmanar normerna”, Dagens Nyheter, publicerad 2015-04-29 
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Bilagor 
 

Bilaga Intervjuguide 

Presentation/Bakgrund: 

Namn, tränar vilket lag och hur länge? 

Varför blev du tränare?  

Varför blev du tränare för det här laget? 

Hur ser din tränarbakgrund ut? (utbildning, erfarenhet) 

Vad vill du med ditt tränarskap? 

Har du bara tränat kill-/tjejlag eller både och? 

 

Träningarna: 

Hur ser träningsplaneringen ut för den här träningsveckan, alltså vilka övningar och syfte? 

Vad tränar ni på? 

Vad behöver ni öva mer på? 

 

Spelaregenskaper och killar och tjejer: 

Vilka egenskaper/vilken spelartyp ser du helst hos en fotbollsspelare? 

Hur är det att träna ett tjej-/kill juniorlag? 

Vad behöver du som tränare tänka på när du tränar ett kill-/tjejjuniorlag? 

Vad är den största utmaningen med att träna ett kill-/tjejjuniorlag? 

Upplever du att det skiljer sig att träna killar respektive tjejer?  

    Om på vilket sätt? 

Ser träningen för tjej respektive killag likadana ut? 

Går det att göra samma övningar och bedriva samma träning men killar respektive tjejer? 

Är det något särskilt en behöver öva på med killar respektive tjejer? 

Vad behöver en tänka på när en tränar ett tjej-/killag? 

Kan killar och tjejer träna tillsammans, varför/varför inte?  

Finns det skillnader mellan killar och tjejer i juniorlagsåldern?  

    T.ex. attitydmässigt, muskelmässigt, teknikmässigt, fotbollsmässigt, engagemangsmässigt? 
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Bilaga Fältanteckningar 

Tjejerna måndag 13 april, träning en timme. Fem närvarande spelare och en tränare. De har träning 

på halva planen. 

Jag blir lite tidig till träningen så jag sätter mig i föreningens café där jag stöter på en av tränarna för 

laget som ska hålla i träningen denna kväll. Tränaren jag möter innan träningen berättar att de inte 

kommer bli så många idag, fem stycken bara, och att han försöker tänka ut övningar nu innan som 

går att göra med få spelare. Han berättar att de brukar ha svårt att få ner tjejerna och träna på 

måndagar, men generellt är träningsnärvaron låg. Jag blir medbjuden in i omklädningsrummet innan 

träningsstart för att presentera mig och vad det är jag ska göra. Efter min presentation säger 

tränaren att han är besviken över den låga träningsnärvaron men menar att skolan går före fotbollen 

och diskuterar med spelarna hur de ska göra för att fler ska komma ner till träningarna och vad 

spelarna tycker om att det är så få där. Spelarna menar att det inte alls är kul och att det omöjliggör 

matchlikträning och spel. På grund av få närvarande och att tre har kört styrketräning på gymmet 

innan gör att de bra kör träning en i en timme. I vanliga fall tränar de lite mindre än en och en halv 

timme 

Uppvärmningen består i att spelarna joggar ett varv runt halva planen som också är den yta de har 

att disponera för träningen. Sedan ska de springa intervaller i 80-90% genom att springa sicksack 

genom ledet som joggar rumt halva planen. Den som är sist ska ta sig först genom att springa slalom 

mellan de andra i ledet. Efter det gör de några uppmjukande rörelser för ljumskar och ben från 

kortsida till kortsida i straffområdet. Efter det följer eget ansvar för stretch och tränaren ber dem att 

inte stå sill så mycket för att det är kallt. Hel uppvärmningen så verkar stämningen god och alla pratar 

på med varandra. Tränaren säger till mig att ”Tjejer vill ju inte värma upp, de vill bara börja på och 

skjuta direkt.”. Det var svårt att säga när uppvärmningen övergick i själva träningen för mig som 

åskådare. Tidsåtgång ca 10 min. 

Konerna står placerade som ett kors markerade med koner ute i kanterna. Det är ca 7 meter mellan 

konerna. Driva med boll och riktningsförändra. Lämna över bollen till någon av de andra spelarna 

som gör likadant. En boll igång och en till två spelare vid varje kon. Tidsåtgång ca 10 min. 

Hatta, alltså hålla bollen i luften inom den ring av spelare de är i placerade i. Uppmuntras av tränaren 

att hålla sig i rörelse för att inte bli kalla och inte bara stå stilla. De får i uppdrag att klara hålla bollen i 

luften med 10 nuddningar. Jag lägger märke till att vissa inte gillar att nicka bollen utan tar den med 

händerna eller flyttar på sig istället. Eftersom de inte klarar 10 stycken i luften på rad får de göra 10 

armhävningar. Tidsåtgång ca 10 min. 

Sedan säger tränaren att de inte måste springa lite eftersom de stått still så de springer sicksack 

löpningar åt sidan från kortsida till kortsida av straffområdet fram och tillbaks. Springer fram och 

sedan tillbaks baklänges samma sträcka och springer tre intervaller, 70, 60 och 100 procent. 

Tidsåtgång ca 5 min. 

Sedan går de över i temat för dagen, skott. De kör stillastående skott från straffområdet mot målet. 

De lägger upp var sin boll och skjuter mot mål och upprepar detta. Tränaren säger att det inte 

behöver springa utan uppgiften är att träffa målet. Efter ett tag går de över i att de ska placera 

skotten nära stolpen och det går inge vidare för någon. De får höra av tränaren att de ska tänka på 

stödjebenet, pendeln och hårdheten. Många av spelarna skjuter med mycket snö på bollarna och 

vissa når inte fram till målet. Bredsidan används oftare än vristen även när de ska skjuta högre skott 
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och de skitar hellre på korta än långa hörnet. Tränaren går och samlar bollar åt spelarna. Han 

exemplifierar att de ska tänka på Zlatan och Brolin och hur de gör när de skjuter. Några av spelarna 

förestår att de ska ställa ett mindre mål framför det de skjuter mot för att kunna sikta i utrymmet 

mellan målen och en annan vill att de stretchar, men de fortsätter köra samma övning. Tidsåtgång ca 

15 min. 

Jag får en uppfattning att motivationen är lite låg även om det värkar vara ett glatt humör bland 

spelarna som pratar och skrattar. Tränaren uppmuntrar till fokus istället för snack. Övningen går över 

i att skjuta straffar en och en och tränaren står i mål. De andra väntar på sin tur. Får lite instruktioner 

för hur de ska ställa upp för bredsidan respektive vristskott. Tränaren menar också att ”de inte måste 

ta i så mycket utan att det går bra att bra lägga in en bredsida”. ”Kraften är inte det viktiga” menar 

tränaren ”utan snarare kroppshållning”. I slutet så om de missar målet så får de göra fem situps och 

fem armhävningar. Tidsåtgång ca 10 min. 

Tjejerna onsdag 15 april, träning i en timme och tio minuter. 15 närvarande och en tränare. De har 

träning på halva planen. 

Jag möter tränaren och han säger att det är få igen på träningen. Han ska iväg och hitta några som 

kanske vill vara med och träna med dem idag så de blir lite fler. Så länge får jag vänta utanför 

omklädningsrummet där spelarna verkar vara på gott humör och sjunger gamla schlagerlåtar. 

Tränaren kommer sent in till omklädningsrummet och har hittat tre spelare till som ska vara med på 

träningen. Därav att träningen först kommer igång 20 över. Han tar även idag upp den dåliga 

träningsnärvaron och berättar hur det såg ut i måndags. 

Idag får spelarna i uppdrag själva att ta hand om uppvärmningen och tränaren kommer senare. 

Spelarna springer på två led bredvidvarandra från långsida av planen över till andra sidan och vänder 

där. De gör höga knän, indianhopp och hopp i sidled. De joggar och stretchar med eget ansvar och då 

sjunger, skrattar och snackar spelarna i ungefär 5 minuter.  

De väljer sedan att göra en passningsövning där de står i fyra led, två led mot mittemot varandra. 

Den i ena ledet passar över till den på andra sidan, spelaren där tar emot bollen och passar över till 

andra sidan. Spelaren följer bollriktningen och ställer sig sist i ledet på andra sidan. Tidsåtgång 5 min. 

Tränaren kommer tillbaks och samlar alla. Han undrar om uppvärmningen ”var bra” och de har en 

namnrunda då de får säga sina namn högt eftersom det är några nya på träningen. 

Tränaren ställer ut konerna för de två nästkommande övningarna som de ska köra parallellt. De kör 

två olika övningar på vardera halva av den disponerbara planhalvan.   

Den ena gruppen övar ett vägspel. Övningen är uppkonad som en triangel med spelare vid varje 

kona. Den vid den ena konan passar till den närmast åt höger som sätter en kortare passning till den 

som slagit den första och nu möter bollen. Den som väggade tillbaks startar nu en löpning mot sin 

närmaste kon åt höger och får passen åt den som slog första passningen. Sen lägger den som tog 

löpningen ner bollen till nästa kon och så upprepar de samma session runt och vidare. Först kör de 

med en boll men plockar efter ett tag in en till. När en ny spelare kommer in som var sen till 

träningen stannar hela övningen upp. Lika så om en boll försvinner ur övningen. De vänder håll efter 

ett tag. Tränaren instruerar att de ska stå bakomkonen och tänka att det är en spelare. 

Den andra halvan av gruppen kör en övning som tränaren berättat att han tagit från damlagets 

träning. Det tar lång tid innan övningen kommer igång och alla har fattat ca 5 min. Det är uppkonat 

en stor kvadrat med spelare vid varje kon och i mitten av kvadraten är en liten kvadrat uppkonad där 
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det står fyra spelare inuti. Passningen går från någon av de i den stora kvadraten till någon i den lilla 

som passar någon annan inom kvadraten som spelar ut till valfri. När du slagit ut bollen ut den lilla 

kvadraten byter de plats med den som passar in den igen. De kör med två bollar samtidigt. Snacket 

tycker tränaren är bra och tränaren uppmuntrar de till att fortsätta även om det blir lite fel. Jag 

uppfattar syftet med övningen som att vara spelbar i mitten.  

Några av spelarna säger att övningarna är för svåra och att de vill köra något lättare. Det verkar 

vanligt att be om förlåtelse om passningen inte blev så bra eller om en inte tar mot bollen ordentligt. 

När de sedan byter grupper som gör respektive övning så ber tränarna att de ska snabba på lite så 

övningen kommer igång igen och att de inte ska gå långsamt. Övningen pågår sammanlagt i ca 30 

min och bryts sedan för vattenpaus.  

Tränaren samlar laget i en form som de diskuterar ett tag om den är konkav eller konväx. Tränaren 

frågade vad de tyckte om övningarna och några svarar att de var kul. Tränaren nämner att syftet med 

den svåra övningen var att stå rättvänd vid pass. 

Tränaren delar in lag inför matchspel. Han vill blanda J-truppen men 99-00 truppen. Spel på den 

planhalva de disponerar med mål på riktiga platsen för en 11-manna plan och ett annat vid mittlinjen 

på full 11-manna plan. De börjar köra med inkast men det tar för lång tid att få igång spelet efter att 

bollen gått ut tycker tränaren som bestämmer att död boll alltid börjar hos målvakt. Det är nästan 

inga skott mot mål, men det blir lite fler mot slutet. Tränaren berömmer dem för att det krymper 

laget i försvarsspel och blommar ut i anfall. En får ett skott i huvudet men säger att det är lugnt. Vissa 

spelare tvekar lite och är sena in i närkamper eller tar bara bollen på sig. Tidsåtgång ca 20-25 min. 

Avslutas med nedjogg ett varv runt halva planen som vissa inte vill vara med på. 

Tjejernas träning måndagen 20/4, 10 närvarande och två tränare. Träning på halvplan. Eftersom 

tjejerna hade dålig närvaro första träningen jag observerade och att de ska ha möte på onsdag och 

lite kortare träning så valde jag att kolla på början av deras träning innan killagets träning för att få 

lite mer material. 

Idag ska de köra lite skottövningar. Men börja med den så kallade ”Liverpoolkvadraten”. Då är 

konerna uppställda i en kvadrat med 3 meter mellan varje kon. En spelare står mellan konerna på 

vardera sidan av kvadraten. En spelare är i mitten och ska försöka ta bollen som de andra ska försöka 

passa runt. Tidsåtgång ca 10 min. 

I skottövningen står de flesta spelarna står på ett led uppe vid mittlinjen med bollarna. De passar en 

och en den ena tränaren som står en bit innan straffområdet som väggar tillbaks till den som passat 

och den tar med och skjuter eller skjuter direkt mot mål. Det är en målvakt på träningen idag. 

Övningen där på är nästan den samma men de driver fram och tar skott mot mål ungefär vid 

straffområdet. Sammanlag tidsåtgång till skottövningen ca.20 min. 

Sedan måste jag gå för att hinna kolla på hela killagets träning. 

Tjejerna onsdagen 22/4. 17 spelare, två tränare. Träning på helplan i en timme. 

Spelarna börjar med att jogga två varv runt planen. Ena varvet lite långsamt och andra snabbare. När 

tränaren kommer till plan samlar han spelarna som stretchar och frågar ”Vad är riktigt kul att göra på 

träningen?” ”Skottövning” säger någon ”Match” säger några andra. ”Match suger menar två andra”. 

Tränaren säger att de kör match idag eftersom de har helplan. De kör inte riktigt helplan utan ställer 
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båda målen på straffområdeslinjerna och inte full bredd. De har tre målvakter idag men ingen vill 

riktigt stå så de får varva. De fortsätter stretchen, någon vill springa mer men får inte gehör. Tränaren 

går omkring och pratar bland spelarna så medans. Tidsåtgång ca.1 min. 

Tränaren går fram till mig och säger att hela laget har haft möte med den som är ansvariga för 

flickverksamheten i klubben. Han berättar också att han har låtit en av spelarna som ofta klagar på 

att träningen är tråkig hålla i en övning. Så kan hon göra något som är kul menar han. Spelaren har 

bestämt att de ska köra ”Tre zoner”. En plan ramas in som är ungefär1/6 del av en planhalvan. 

Planen delas in i tre zoner på bredden var av mitten zonen är smalare än de andra två. Gruppen är 

indelad i tre lag som har var sin zon. De två lagen i ytterzonerna ska spela runt bollen minst tre 

gånger inom laget och sedan ska de försöka slå över bollen längs med marken eller helst i luften till 

zonen på andra sidan. De i mitten zonen ska försöka hindra bollen från att slås över. De får också 

skicka in två försvarare i den zon som har bollen och försöka slå ut den. Lyckas de får de ta över den 

zonen och de som tappar bollen gå in i mitten. Misslyckas försvararna så får de gå tillbaks till mitten 

och skicka in nya i zonen på andra sidan. Tidsåtgång ca.15 min. 

Tränaren säger till mig innan han samlar ihop spelarna för spelet att han kommer att bryta spelat och 

ge lite instruktioner (något han inte gör sedan). De spelar tio minuter och tar sedan vatten en stund 

innan de drar igång igen. Tränaren ropar att de kan använda backlinjen mer för att spela runt och 

komma ut på kanterna så de inte bara anfaller i mitten. ”Gärna crossbollar” säger han. 

Spelat fortsätter dock att vara rakt och det är mycket felpassar. Spelarna står inte riktigt på rätt sida i 

försvaret och tränaren ropar att de ska jobba hem. De har en tendens att fastna i samma positioner i 

både anfall och försvar. ”Blomma ut” säger en spelare. Spelarna ber ofta om ”förlåtelse” på planen 

om något blir fel. 

”Bra att du vågar skott” säger en tränare. Träningen avslutas fem minuter tidigare sedan efter att en 

spelare chippat in bollen över målvakten och att tränaren frågar om de ”redan är trötta”. 

Killarnas träning 15 april, träning i en och en halv timme på halvplan 18 stycken närvarande och en 

tränare. 

Inleder med en löpuppvärmning i två led som verkar vara deras vanliga invanda uppvärmning. Löper 

nästan från långsida till halvan av planen. Joggar vanligt några gånger, sidledeshopp, sicksack, ner och 

plocka, armar, ruschar till halva plan. Stretch, eget ansvar. Killarna snackar och skrattar mycket under 

uppvärmningen. Tidsåtgång ca.10 min 

De leker lite med bollarna och tränaren ber dem sedan att ställa upp hälften av spelarna tar boll och 

ställer sig i en stor cirkel som tar upp nästan hela planhalvan. Resten ställer sig i mitten utan boll. När 

de startar möter springer de i mitten ut till någon med en boll. Först jobbar de med vanliga passar, 

sedan att ta med bollen, nicka. De byter mellan varje så den i mitten går ut och den ute går in. 

Tidsåtgång 15 min 

De tar vatten och killarna snackar ett tag innan de ställer upp för nästa övning på småplanerna som 

tränaren har ställt ut med två konmål på vardera sida. Det är en mot en där den ene anfaller och den 

andre försvarar. Hälften spelar på planerna och hälften tittar på och hämtar bollar. Sedan byter de 

efter 45 sekunder och så håller de på så. Tränaren illustrerar hur de ska komma ner och i knäna och 

stå i försvarsposition. Han visar hur de ska stå halvt rättvända med kroppen. Tidsåtgång 20min 

Avslutsövning. De står uppställda i tre led vid mittlinjen. Den i mitten driver fram och tar ett avslut 

mot mål. Den vänder sedan om och får en passning av nummer två i mitten ledet och passar tillbaks 
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till nummer två. Nummer två sätter ut till någon av kanterna som tar med bollen ner bollen mot 

hörnflaggan för ett inlägg. Spelare ett och två samt den från den andra konen på kanten som inte 

lägger inlägget följer med i anfall för att avsluta på inlägget. Instruktionerna från tränaren är att 

”hitta rätt i löpningarna och inte bara ta dem rakt utan båga ut och möta inlägget så de tajmar det 

lättare”. Tränaren ber dem också att ”ha fokus i det de gör särskilt inläggen” som inte varit så bra och 

knappt nått fram ibland. Tidsåtgång 20 min 

Vatten då tränaren diskuterar med spelarna hur de kan ha nytta av övningen på planen, svårt att 

höra för mig. Sen kör de på ett tag till innan de tar vatten igen och killarna leker med bollarna och 

snackar med varandra.  

Spel med avslut mot ett mål. Ena laget anfaller och det andra försvarar och de byter efter halva 

tiden. Här uppmuntras de att ta med de löpningar och att spela tillbaks på rättvänd som de övade i 

övningen innan. Tidsåtgång 25 min 

Nedjoggning under skratt åt något någon sa i laget, tillsammans runt planhalvan och sen är träningen 

slut. 

Killarnas träning fredag 17/4. 15 närvarande träning på halvplan i en och en halv timme med två 

tränare. 

Uppvärmningen är densamma som senaste träningen. Spelarna springer i två led bredvid varandra. 

Joggar några gånger nästan upp till halva planen. Hoppar i sidledes, höga knän, spark i rumpan, 

sicksack, ner och plocka, armar och ruschar till halva plan.  Sedan stretch, eget ansvar och de håller i 

varandra och gör pendelrörlighet för benen och ljumskar. Spelarna pratar mycket med varandra 

under uppvärmningen. Tidsåtgång ca 10 min. 

Många av spelarna tar bollar och leker med dem, nickar till varandra, passar, bollar i luften i olika 

grupper eller ensam. Ena tränaren samtalar med några spelare och den andra ställer upp koner för 

nästa övning. Spelarna ombeds av tränaren att lägga bort bollarna för en övning utan boll. 

Konerna står utställda så det bildar ett sicksackmönster från långsidan av planen upp till mittcirkelns 

början. Tränarren visar det viktiga med övningen som är att komma ner i knäna och benen och 

accelerera. Spelarna är bra på detta i början men slarvar lite sen. 

Varje del inom övningen repeteras tre gånger och sker i tvågrupper. 

Först ska spelarna springa i sicksack mot konerna och när de kommer till konerna ska de komma ner i 

knäna och göra en riktningsförändring. De skjuter ifrån riktningsförändringen med det yttre benet. 

I den andra övningen är principen likadan men nu ska de göra sidledes förflyttningar mellan konerna. 

Tränaren säger att ”här är små snabba steg det viktigaste”. Tränarna berömmer att spelarna ”håller 

bra tempo och inte stannar upp”.  

Tredjeövningen så kommer de ner i försvarsställning och backar sidledes, så som förra fast åt andra 

hållet. Killarna fokuserar på explosivitet och snabbhet efter tränarens instruktioner. 

Efter 10 minuter tar de paus och går och dricker och snackar med varandra. Några drar några skott 

på mål och den ena tränaren plockar ihop och ställer upp för nästa övning som den andra samtidigt 

börjar illustrera. 

Denna övning är densamma som i onsdags. De spelar två mot varandra på en liten plan och den ena 

anfaller och den andra försvarar. Idag ska de dock fokusera mer på anfallet än försvaret. Det tar ett 

tag innan de kommer igång. Hälften kör och de andra tittar på, vilar och samlar bollar. Tränaren 

menar att de ”behöver behålla farten när de har bollen”. Tränaren bryter och byter för planen var lite 
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liten och trång så de ökar den lite. Ytan de kör på nu motsvarar kortsidan på planen upp till 

straffområdet. 45 sekunder mellan bytena för det är jobbigt vilket är ”konditionsträning” säger 

tränaren. Spelarna vilar lite då och då men tränaren uppmuntrar dem till att bara vila i försvar och 

när bollen gått ut. De tar paus lite längre mellan varje match mot slutet och tränaren måste påminna 

spelarna på sidan att hämta bollarna så det går snabbt inne på planerna. 

Spelarna tar lite vatten och sedan kör de samma övning men tar bort konmålen och de ska driva över 

kortlinjerna istället på småplanerna. Tränaren frågar spelarna ”varför de tar bort konerna” och någon 

säger att ”det är mer matchlikt och går snabbare”. Tränaren håller med om att ”det är mer matchlikt 

för att ta sig förbi spelare gör de över allt på planen och inte bara vid målet”. ”Fokus är att ta sig förbi 

i anfallet”. En spelare tycker det är för lång vila mellan matcherna och frågar om de kan ”köra igång”. 

De som inte spelar snackar en del med varandra nu och glömmer att hämta bollar och tränaren får 

påminna om det. Tränaren bryter övningen för vatten och ber de ta med materialet och sedan gå till 

den andra tränaren som har förberett nästa övning. Tidsåtgång ca.30 min. 

Tränaren hade ställt upp övningen lite fel så det tar ett tag innan de kommer igång. De ska köra en 

skott/inläggsövning. Det står tre koner utställda där spelarna ska placera ut sig. Den ena konen står 

inom mittcirkeln rakt framgör målet och de två andra en bit ner ut mot kanterna i förhållande till 

mittkonen.  En spelare från mittkonen driver fram till strax utanför straffområdet och tar ett avslut. 

Ibland fintar denna spelare innan skottet. Denne vänder sedan om och möter en passning från nästa i 

ledet och passar tillbaks till spelaren den fått bollen av. Denna i sin tur lägger ut bollen till någon av 

spelarna vid kantkonerna. Den spelaren tar med bollen ner mot hörnan för ett inlägg. De två spelarna 

i mitten samt den vid kantkonan som inte tar inlägget följer med i anfallet för att avsluta på inlägget. 

Passningarna och skotten är distinkta men inläggen är av varierande kvalitet eftersom träffen i 

tillslaget blir så där. Tränaren står i mål och är väldigt aktiv där samt ser till att bollarna kommer 

tillbaks till mitten.  

Efter 15 minuter bryter tränaren och samlar ihop laget för lite instruktioner. Tränaren talar om hur 

löpningarna vid inlägget ska se ut. Tränaren säger att de ”inte bara ska löpa rakt ner kortaste vägen 

utan att de ska vända upp och båga ut”. Han frågar spelarna ”varför de ska agera så?” och de 

kommer fram till att de då kommer rättvända och på så sättet lättare ser bollen och kan möta upp 

den och tajma lättare framåt. Tränaren visar löpningarna de gjort nu på det raka sättet och jämför 

med båglöpningen. De drar igång igen efter någon minut. 

Spelarna tar åt sig av instruktionerna och gör som tränaren instruerade. Tränaren i mål ger spelare 

individuell feedback under övningen för att slipa ännu mer på löpningarna. Efter 10 minuter bryter 

tränaren övningen och ber spelarna samla bollarna i mittcirkeln innan de tar vatten. Killarna snackar i 

grupper och hattar lite med bollarna. Några spelare undrar ”vad de ska göra?” och tränaren säger att 

han ska ”berätta alldeles strax”. En skadad spelare och ena tränaren ställer ut koner medans den 

andra tränaren börjar instruera. 

De ska köra spel mot ett mål de sista 20 minuterna. De spelar sju mot sju. Poängen för anfallaren 

menar tränaren är att ”ha bredd och att våga vända tillbaks och byta sida”. Försvararnas uppgift är 

komma ihop och att göra det trångt i mitten. De byter anfallande och försvarande efter halva tiden 

och innan de startar då samlar en tränare ihop vardera lag och snackar. Tränaren har konat upp en 

korridor på varje kant för att få ut spelarna i den ytan för att slå inlägg som de precis övat innan. När 

bollen är hos en spelare i korridoren får försvararna inte gå på utan låta spelaren att slå inlägget. 

Spelaren står alltså inte alltid där utan löper in när det är dags.  
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Det är inte jätte många skott under övningen men de vänder runt spelet bra efter instruktionerna. 

Tränaren får dock påminna spelarna om att ”vända ut även på höger kanten även om det är svårare 

för de flesta är högerfotade”. Han ber också spelarna att ”hellre komma på inlägg än skott” men ”har 

de läge ska de skjuta hellre än att passa”. Hårda i närkamperna men ändå sjysta mot varandra. Aktivt 

snack på planen. 

Nedjogg ett halvt varv runt planen och killarna snackar med varandra. Samlar ihop sig för ett snack 

sedan med tränaren.   

Killarnas träning måndag 20/4 träning i en och en halv timme på helplan, 22 närvarande och 5 

tränare. 

Spelarna börjar den vanliga uppvärmningen som tar ca 10 min genom att springa upp till halvan av 

planen från långsidan. De pratar och skrattar. Joggar några gånger, sidledes, sicksack, armar, ned och 

plocka, rusch. Några värmer upp lite extra efter detta. Andra stretchar. En spelare verkar ha varit 

saknad och får kramar. Lite lek påbörjas med bollarna och då säger tränaren att ”de drar igång”. 

Hälften av spelarna ställer sig med boll i en stor cirkel som tar upp nästan en hel planhalva. Hälften 

står inne i cirkeln utan bollar. De byter sedan inne och ute mellan varje övning. De i mitten börjar 

med att möta upp någon med boll, ta med den och passa vidare till någon annan utan boll som står 

ute i cirkeln. Tränaren säger att de ”ska lägga fokus på vändningen”. Passningarna går lite fel ibland 

och tränaren säger att de ska ”ta kortare steg och dra med bollen i sidan så de inte behöver stanna 

upp”.  

De byter till nästa övning. Då får den i mitten en pass från en som står ute i cirkeln, den passar 

tillbaks och den ute i cirkeln tar med bollen på en eller två tillslag och den ska inte ta med den rakt 

utan sidledes. Den letar upp en ny ute i cirkeln och gör samma procedur. Den som var i mitten ställer 

sig på den ute i cirkelns plats. Snacket är aktivt nu. 

Tränaren säger att de får ”jobba på” och att de ”snart tar en paus”. Vissa har börjat gå lite väl mycket 

i cirkeln. Tränaren säger att de ”behöver fortsätta att hålla fokus.” Tränaren ger en liten längre paus 

och frågar gruppen ”varför de gör det här?” ”Och var de gör detta på planen?” Spelarna ger lite 

förslag. Tränaren säger att det är ”en bra strategi att ta en ny fri yta och få mer tid i förhållande till 

motståndaren och att detta är något som görs över allt på planen”. 

De fortsätter sedan med övningen men gör cirkeln mindre så ytan blir tajtare att vara på. Tränaren 

säger att de ”inte gör det här för kul utan nytta” och att de ”ska köra slut på sig”. Tränaren 

uppmuntrar till ”snabba ryck” och att de ska ”utmana varandra i bytet som om det var en 

motståndare de ska driva förbi”. Tränaren bryter den här övningen efter ca 15-20 min och spelarna 

tar vatten och samlar bollarna i mitten.   

Tränarna ställer upp nästa övning och testar att den fungerar. Sedan visar tränarna övningen för 

spelarna och förklarar vilken löpning som är viktig att fokusera på och hur den ska göras. De delar 

upp laget på två mål. Konerna ståt utställda som följer, en kona vid mittcirkeln rakt framför målet, 

och två koner strax nedanför mittkonen och ut mot kanterna. Spelarna är utfördelade på konerna, 

bollarna i mitten. Den i mitten startar genom att passa den på konan till höger som vrider upp och 

lägger en boll på den som löper från vänsterkonan. Passningen ska komma vid straffområdeslinjen. 

Spelaren från vänster ska i sin tur vika in med bollen och avsluta, det är också huvudsyftet med 

övningen. Spelarna byter platser genom att följa efter bollen. 
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Skotten är så där vilket också påpekas av spelarna som önskar att de fokuserar med i skotten. När det 

går bra peppar spelarna varandra och klappar i ryggen. Tränaren ger individuell feedback under 

övningen. Efter ett tag byter de håll på övningen och tränaren illustrerar löpningen en in i banan för 

skottet igen och vill att de ska tänka på att den inte ska vara för rak. De startar upp men något blir fel 

så övningen stannar upp ett tag. Spelarna snackar med varandra när de står och väntar på att köra. 

Vatten efter ca.10- 15 min. 

Nu gör de olika övningar på vardera planhalva. Ena fortsätter med den som de gjort tidigare för de 

har inta varit med på den de tidigare träningarna. De andra börjar med en anfallssekvens mot ett mål 

med fokus på att få till instickare bakom backlinjen på ytan och vika in och skjuta. Det blir alltså att 

sätta in rörelsemönstret de övade i förra övningen berättar tränaren. Det är en ny övning så det är 

lite rörigt för alla att hitta rätt i sina positioner och vem som gör vad. Det är två backar och fyra 

anfallare, tre av dem startar nere vid backlinjen. En anfallare startar med bollen lite till höger om 

mittcirkeln och passar en anfallsspelarespelare som kommer upp och möter felvänd i förhållande till 

målet. Spelaren sätter tillbaks till den som satte första passen som söker passningar eller att sätta ner 

bollen bakom backlinjen på någon som löper. De andra anfallarna försöker dra isär backlinjen för att 

möjliggöra detta. Tränaren bryter och frågar ”vad som händer när anfallen inte resulterar i avslut”. 

Tränaren ber anfallarna att ”ha mer rörelse, att de nu blir väldigt statiska”. Han visar en löpning 

bakom backlinjen och hur de andra anfallarna kan dra isär för att möjliggöra detta. Tränaren och 

spelaren diskuterar vad som händer när någon tar en löpning för att öppna en yta och de kommer 

fram till att de inte bra löper för att få bollen utan också öppna ytor för sina medspelare. De startar 

övningen igen. Tränaren ber om ”fokus och att de ska tänka att det är match”. Han berömmer också 

och säger ”titta vad som hände nu när X tog den löpningen!”.  

Den andraplanhalvan tar vatten nu efter att ha gjort övningen i ca.20 minuter. De börjar sedan på en 

anfallsövning mot ett mål som är ungefär som den de andra körde i fredags. Tre försvarare och fyra 

eller fem anfallare. Fokus är att komma på inlägg men annars fritt ta sig förbi för skott. Tränaren 

säger att de ska tänka att det är match. 

Den första gruppen tar vatten en stund senare och ska sedan köra ett ”linjematchspel”. De har konat 

upp en spelplan från långsida till långsida på din disponerbara planhalva mellan mittcirkellinjen och 

straffområdet, alltså på 7-mannaplanen. De använder 7-mannaplanens straffområden som mål. De 

ska löpa in i straffområdet utan boll och få en instickare och ta emot under kontroll för att göra mål. 

Tränaren betonar att spela loss på rättvänd som kan lägga bollen in i ytan, att hela tiden ta nya ytor 

och att löpa in efter bollen och att de ska tänka att det är som en offsidelinje”. De spelar fem mot 

fem. Tränaren avbryter för att prata mer om kopplingen till löpningen innan och vikten av att vända 

hem och spela runt för att en rättvänd ska kunna lägga passningen för att hitta lägen, de ska inte 

stressa. De kör igång och efter ett tag berömmer tränaren för att de ”vänder hem fint och spelar 

loss”. De kommer inte heller på så mycket ”avslut” men spelar runt med ett väldigt fint 

passningsspel. En skadar sig och de andra kollar hur det går med honom.  

Den andra gruppen joggar ner ett helt varv och stretchar. Den första gruppen slutar strax där på och 

stretchar och snackar. 
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