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Idrott utvecklades av män och för 
män och kvinnors inträde inom idrotts-
världen har varit senare och inte utan 
motstånd [1]. Manlig idrott prioriteras 
före kvinnlig, manliga idrottare före 
kvinnliga och mäns idrottande anses 
vara bättre än kvinnors [2]. I dagligt tal 
pratar vi om hockey och damhockey, 
aldrig om herrhockey, vilket tydligt 
avspeglar att mannen är norm. 

Det är stora strukturella skillnader 
mellan dam- och herrhockeyn i Sverige. 
Herrhockeyn har ett stort antal utövare 
och har en väl utvecklad organisation 
med olika seriesystem för spelare av 
olika ålder- och/eller skicklighetsnivå. 
På senior nivå är herrhockeyn också en 
populär idrott för åskådare, media och 
sponsorer och har därmed fått en ökad 
grad av kommersialisering och profes-
sionalisering [3]. 

Damhockeyn har haft en långsam 
utveckling och räknas som en ny sport, 
även om det första dam-SMet spelades 
för drygt 20 år sedan. När denna inter-
vjustudie genomfördes utgjorde dam-
spelarna 6% av Sveriges hockeyspelare 
och seriespelet var organiserat främst 
efter geografiskt läge. Detta resulterade 
i stora skillnader i skicklighet mellan 
lag i samma serie. Förutom strukturella 
skillnader mellan dam- och herrhockey 
finns också några skillnader i regler. 
Det är inte tillåtet med tacklingar i 
damhockey och alla damspelare måste 
ha fullt ansiktsskydd, oavsett ålder. 

Denna studie är en del av ett större 
projekt där genus och fysiologi i 
ishockey studeras. Under våren 2004 
genomfördes intervjuer med spelare i 
ett damlag. Syftet var att få mer kun-
skap om hur damhockeyspelare upp-
lever och förklarar sin situation såväl 

 OFF-SIDE?
– Damhockeyn och den manliga dominansen
Hur är det att vara tjej i en typisk killsport? Kvinnliga hockeyspelare berättar. ”– Man tycker 

att killar är fysiskt bättre, att dom är mer gjorda för att spela hockey. Det är som om dom 

kunde spela hockey redan när dom föddes. Vi var så dåliga det första året! Man tänkte, tjejer, 

är vi verkligen gjorda för att spela hockey?”

inom sin idrott som utanför den och att 
analysera dessa resultat ur ett genus-
perspektiv [4]. Intervjuledaren förde in 
samtalet på några i förväg bestämda 
teman: hockeyhistoria, social situation, 
planer och prioriteringar och ”jag och 
min sport” (ambitioner och möjligheter).  
”Förväntningar” var ett centralt överord-
nat tema.

Till en början var kvinnornas berät-
telser svåra att förstå, framför allt för att 
de föreföll tala emot sig själva när det 
gäller beskrivningar av kvinnor och män; 
kvinnor var lika bra som män, men också 
sämre. De motstridiga resultaten blev 
förståeliga först när de analyserades ur 
tre olika perspektiv; det symboliska, det 
strukturella och det individuella [5, 6]. 
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I inledningen av samtalen beskrivs 
oftast kvinnor och män som olika var-
andra, nästan som varandras motsat-
ser, men när man tränger djupare blir 
bilden mer nyanserad och skillnaderna 
minskar, eller försvinner helt. Här är 
ett exempel från en intervju.

”Tjejer är inte lika träningsvilliga 
som killar. En kille ger alltid fullt på 
träningar…” 

”Herrlaget hemma spelade i all-
svenskan förut, och då tränade dom 
mycket, mycket mer. Nu när dom har 
trillat ner i division 1 har dom dragit 
ner på träningen. Dom är mindre 
motiverade och kommer inte på som-
marträningen.”

I generella beskrivningar är kvinnor 
och män varandras motsatser, men i 
verkliga livet finns variationer. 

Strukturellt perspektiv 
Samhället är inte genusneutralt och 
både organisationer och individer 
har införlivat hur makt, resurser och 
privilegier ska fördelas. Detta är så 
självklart för oss att vi inte reflekterar 
över, eller ifrågasätter detta[8]. Hock-
eyn är organiserad av män och för 
män och damhockeyn är en ny och 
sämre utvecklad idrott. Denna skillnad 
i organisation påverkar möjligheterna 
för manliga och kvinnliga hockeyspe-
lare. Spelarna i denna studie förefaller 
vara väl införstådda med damhockeyns 
position i samhället generellt. De vet 
att de inte kan ha så stora krav.

”Jag vet inte vad man kan förvänta 
sig egentligen, jag menar, för den som 
går och ser en damhockeymatch som 
har sett herrhockey förut, så är det inte 

samma fart och inte samma hårdhet och 
inte samma tempo. Det är inte lika roligt 
att se.”

Spelarna är medvetna om att dam-
hockey rankas som mindre viktig än 
herrhockey och de har anpassat sina för-
väntningar efter detta. De förstår varför 
de kommer långt ner på prioriteringslis-
tan när det gäller t.ex. istider. 

”När vi spelade i Björnarna, så för-
delade klubben sina tider mellan de olika 
lagen… då fördelar dom ju först till 
A-lag och typ juniorlag och så… Dom 
äldre [manliga] lagen - -  dom skulle ju 
träna där emellan sex och sju, varje dag, 
ungefär, och då hade dom ju bara dom 
sena tiderna kvar till oss, för dom små 
lagen kunde inte träna då… Så då fick vi 
ju bara dom sena tiderna i stort sett”

Skillnaderna i prestationer används 
för att förklara orsaken till varför de inte 
kan förvänta sig samma förutsättningar 
som män har. Strukturella skillnader 
som att kvinnor inte får tacklas, eller 
skillnader i hockeyhistoria mellan dam 
och herrlag (när man började spela, hur 
ofta man tränar och med vilken kvalitet 
t.ex.) används inte i jämförelsen; det 
är prestationen på isen som jämförs. 
Herrhockeyn används som norm, och 
när damhockeyn är annorlunda än den 
”riktiga” hockeyn är den sämre. Det 
blir naturligt att damhockey inte är så 
intressant för åskådare och media. En 
spelare funderar t.o.m. över om det inte 
kan vara kontraproduktivt att ställa för 
stora krav. 

”Jag tror faktiskt att det kan vara på 
en ganska bra nivå [damlagets utrymme 
i lokaltidningen]. För… det kan nog bli 
för mycket också. Skulle det stå oftare [i 

Symboliskt perspektiv  
I spelarnas berättelser hittar man 
symboliska bilder, generella beskriv-
ningar av hur kvinnor och män är, vad 
som är feminint och maskulint och 
beskrivningar av den ideala idrottaren 
och hockeyspelaren. Spelarnas beskriv-
ningar av hur kvinnor och män ”är” 
överensstämmer med de traditionella 
bilderna där kvinnor och män är var-
andras motsatser, kvinnor är känslo-
samma medan männen är analytiska 
och där männen är de seriösa idrot-
tarna. 

”Det går ju att köra hårdare med 
killar. Tjejerna lägger ju av om det blir 
för hårt… i stort sett.”

”Tjejer har svårt att ta kritik.Vi 
säger emot, blir ledsna och kan i prin-
cip sluta i laget för en sådan sak. Killar 
kan sålla i kritiken och bestämma vilka 
saker som man ska ta till sig och vilka 
saker man ska skita i.”

Spelarna upplever att de som indivi-
der inte riktigt passar in i den traditio-
nella bilden. De håller på med en idrott 
som är till för män och eftersom de 
avviker från vad som är en ”normal” 
kvinna kan även deras beteende och 
sexuella läggning komma att ifrågasät-
tas [7]. 

”Tjejer ska ju hålla på med hästar 
eller nåt gulligt eller så ska man hålla 
på med aerobics och ha långa naglar 
och vara fin.”

Bilden av damhockeyspelaren är 
nog att hon har kepsen bak och fram 
och spottar snus.”

”..Många har ju bilden av att tjejer 
som spelar hockey är lesbiska och 
snusar”    

Foto: Björn Wanhatalo, Västerbottens Kuriren
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tidningen] tror jag att en del skulle bli 
lite ”anti” också. Att det tar för mycket 
plats... mot för hur mycket publik det 
är på matcherna och sådär…”

Skulle damhockeyn få mer utrymme 
skulle det kunna påverka utrymmet för 
annan sport och det skulle kunna ge 
upphov till negativa reaktioner. Dam-
hockeyn skulle då utmana den rådande 
strukturen och genusordningen inom 
idrotten. Kvinnorna upplever att de fått 
ett positivt mottagande i ishallen när 
de tilldelas dåliga träningstider och när 
deras hockeyutövande inte påverkar de 
andra lagen så mycket. Skulle mot-
tagandet i ishallen ha upplevts mindre 
positivt om damlaget fått en bättre 
position på rangordningslistan vid 
tilldelningen av istider?  

Individuellt perspektiv  
På individnivå är vi väl medvetna om 
vilka egenskaper som förknippas med 
oss utifrån kön, ålder, utseende etc. Vi 
är också medvetna om hur dessa egen-
skaper värderas och vad som förväntas 
av oss i samhället [5, 6]. På ett sätt kan 
man säga att alla spelarna i studien 
har en sak gemensam och det är att 
de valt att bryta mot de förväntningar 
som finns i samhället på vad som är en 
lämplig idrott för kvinnor. Däremot kan 
man säga att deras förväntningar och 
krav på förutsättningarna för att utöva 
sin idrott följer det traditionella mönst-
ret. De accepterar att damhockeyn är 
lägre rangordnad än herrhockeyn och 
spelarna har anpassat sina ambitioner 
efter de möjligheter som finns. Som 
barn var de inte lika medvetna om 
damhockeyns begränsningar.

”Man drömde om att bli hockey-
proffs när man var liten… Men inte 
sen, för det går ju inte. Dom möjlighe-
terna finns ju inte.”

Kvinnorna berättar att när männis-
kor får veta att de spelar hockey brukar 
det ge upphov till reaktioner. De egen-
skaper spelarna förknippas med utifrån 
utseende och kön är inte omedelbart 
förenliga med bilden av den kvinnliga 
hockeyspelaren och detta roar spelarna.

”Det är ganska kul att se reaktionen 
på folk när han [hennes pojkvän] har 
berättat att jag spelar hockey och när 
dom ser mig säger dom bara:  
– Men du kan ju inte spela hockey, 
heller!”

Spelarna tar förvåningen som en 
komplimang. Vad beror det på? Är 
det för att de plötsligt associeras med 
positiva egenskaper som vanligtvis 
räknas som manliga, eller är det för att 
denna reaktion är en bekräftelse på att 
de ser ut som en ”riktig kvinna” (och 

inte som den snusspottande manhaftiga 
kvinnan beskriven under symboliska 
perspektivet)?

Spelarnas dilemma 
Även för hockeyspelande kvinnor 
gäller de traditionella symbolbilderna 
av hur kvinnor och män är. Kvinnor 
beskrivs som sämre än män i fysisk 
prestationsförmåga och som sämre 
hockeyspelare. Herrhockeyn används 
som norm, den ”riktiga” ishockeyn. 
Detta är ett dilemma för spelarna; sam-
tidigt som de nedvärderar kvinnor så 
nedvärderar de sig själva. Lösningen på 
problemet blir att de ser sig själva som 
annorlunda än andra kvinnor. Killar 
är si, tjejer är så, men jag är såhär, mer 
lik män. Ett fenomen som har beskri-
vits tidigare inom idrottsforskningen 
[9-11]. En möjlig förklaring till detta 
är att för att bli en trovärdig idrottare 
så måste man ta avstånd från andra 
kvinnor och det som är kvinnligt, efter-
som seriös idrott inte är förenligt med 
kvinnlighet [10, 11].

Vad är orsaken till att de struktu-
rella skillnaderna inte är så viktiga när 
spelarna jämför dam- och herrhockey? 
Vid följdfrågor visar det sig att spe-
larna är väl medvetna om skillnaderna 
i förutsättningar, men de används 
inte vid jämförelserna av dam- och 
herrhockey och spelarna klagar sällan 
över de ojämlika villkoren. En möjlig 
tolkning kan vara att det kanske inte 
är värt att ifrågasätta för mycket som 
kvinnlig hockeyspelare. Spelarna är 
medvetna om att de inte motsvarar 
bilden av den ideala hockeyspelaren 
och att deras hockeyprestation beteck-
nas som annorlunda än den ”riktiga” 
varianten. Genom att anpassa sina för-
väntningar undviker de möjliga nega-
tiva reaktioner och de kan fortsätta 
att spela hockey. Många spelare har 
inställningen: ”bara jag får spela är jag 
nöjd” och ”det är i alla fall bättre än 
förut”. I Olofssons studie av kvinnliga 
toppidrottare undvek kvinnorna att 
klaga över ojämlika villkor av rädsla 
att bli betecknade som gnälliga [12]. 
Genom att inte klaga blir kvinnorna 
lättare accepterade, men det försämrar 
också damidrottens utveckling. 

Om idrottskvinnorna inte själva 
kräver förändringar, hur ska vi då få 
till en mer jämställd idrottsvärld? I 
Norge har både män och kvinnor arbe-
tat långsiktigt och organiserat för att få 
bättre förutsättningar för damfotbolls-
spelare genom att bland annat få in fler 
kvinnor på alla delar i organisationen 
[7]. Kanske är detta en möjlig väg för 
damhockeyn i Sverige att gå? 

Slutsats 
Spelarna beskriver hinder som påver-
kar deras möjligheter att utvecklas som 
hockeyspelare, men de är trots detta 
ganska nöjda. Damspelarna hade kunnat 
använda sina egna erfarenheter för att 
utmana de gällande symbolbilderna för 
kvinnor och hockeyspelare och följakt-
ligen även ifrågasätta varför kvinnor 
inte ska ha samma möjligheter som män 
att få utveckla sin hockeytalang. Istället 
väljer spelarna att ”behålla” de gällande 
symbolbilderna och att istället se sig 
själva som ett undantag från normen. På 
detta sätt undviker damhockeyspelarna 
att utmana den rådande genusordningen. 
Som det är nu är det i alla fall ”bättre än 
förut”.
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