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Idrottstävlingar 
skapar kön
Idrottstävlingar lär barn och unga vad det innebär att vara flicka eller 
pojke. Flickors och pojkars prestationer ska till exempel inte mätas 
med varandra och flickor görs ofta mindre eller annorlunda jämfört 
med pojkar, som i sin tur utgör norm.

I  d e n h ä r a r t I k e l n  presenteras en 
studie av idrotternas sätt att organisera 
tävlingsklasser med avseende på kön. Det 
finns många skäl till varför man delar upp 
könen, men det är inte de bakomliggande 
motiven som står i fokus här, utan de 
pedagogiska konsekvenserna. Sannolikt 
bidrar uppdelningen till att flickor och 
pojkar lär sig att det inte är rimligt att 
mäta sig fysiskt med någon av det vi 
brukar kalla för det motsatta könet, 
åtminstone inte när det är på allvar (i 
samband med tävling). Uppdelningen i 
två tävlingsklasser är bara en aspekt av 
åtskillnaden mellan könen. Ibland följer 
även en differentiering, eller en ”anpass-
ning”, av reglerna för de två tävlingsklas-
serna. Ordet anpassning är satt inom 
citattecken för att markera att en sådan 
alltid måste göras utifrån ett generellt 
antagande om vad kön är: en norm – vil-
ket samtidigt utgör ett skapande av 
normativa föreställningar om detta kön. 
Inom projektet Genus och heteronormati-
vitet i barn- och ungdomsidrott har vi 
analyserat hur regler från Riksidrottsför-
bundets specialidrottsförbund konstru-
erar kön (1). 

Kropparnas relation vid tävling
I samtal om vad barn lär sig av att idrotta, 
talas ofta om idrotten som något enhet-
ligt. Egentligen är denna formulering 
otymplig eftersom idrottskulturen är så 
mångfacetterad. Inte sällan delar forskare 
in idrotten i mindre beståndsdelar för att 
kunna beskriva den bättre. Det kan 
handla om individuell idrott kontra 

lagidrott, tävlingsidrott kontra motionsi-
drott eller elitidrott kontra breddidrott. 
Men även dessa indelningar är grova. Det 
finns forskare som har försökt sig på att 
indela idrotten på andra sätt, men de har 
sällan tagit själva idrottspraktiken – hur 
tävlingen går till i olika idrotter – som 
utgångspunkt. Vår analys utgår från en 
idé hos den franske sociologen Pierre 
Bourdieu om hur man kan studera 
normer i olika idrotter genom ett särskilt 
fokus på hur idrotterna praktiseras, till 
exempel om en idrott ”förutsätter direkt-
kontakt, hand-mot-hand, som till exempel 
i brottning eller i rugby, eller om den 
tvärtom exkluderar all kontakt, som i golf, 
eller tillåter det endast indirekt genom 
bruket av en boll, som i tennis, eller med 
redskap som mellanhänder, som i fäkt-
ning” (2). Kategoriseringen av idrotter 
bygger alltså på hur idrottarnas kroppar 
förhåller sig till varandra när de mäts och 
bedöms (det vill säga i tävlingssituation-
en).

I en del idrotter sker inte någon åtskill-
nad av könen, nämligen inom ridsport, 
motorsport och flygsport. Det är idrotter 
där idrottaren styr, medan hästen eller 
fordonet gör arbetet.

I en del idrotter genomför en person i 
taget sitt försök. Så ser det till exempel ut 
i artistisk gymnastik (AG), friidrottens 
fältgrenar (till exempel längdhopp och 
spjutkastning), samt i vissa bollspel (till 
exempel badminton och tennis). Vi har 
valt att kalla denna kategori för kropp-
efter-kropp.

I en del idrotter gör idrottarna sin 
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prestation vid sidan om varandra, men 
ändå i relativ avskildhet från varandra. 
Prestationen påverkas endast indirekt av 
vad motståndaren håller på med. Exempel 
på detta sätt att tävla finns i simning, 
löpning, skidåkning (masstart) och 
skridsko. Den kategorin kallar vi för 
kropp-bredvid-kropp.

I en del idrotter interagerar två idrot-
tare, ibland med varandra – som ett par, 
ibland mot varandra. I dans agerar ett par 
bland andra par, i konståkning (paråkning 
och isdans) agerar paren enskilt. Den 
kategorin kallar vi kropp-med-kropp. I 
boxning, brottning och andra kampspor-
ter är poängen att nedlägga motstånda-
ren. Den kategorin kallar vi kropp-mot-
kropp. 

I kategorierna ovan präglas tävlingssi-
tuationen av enskilda idrottare eller par. I 
nästa kategori präglas situationen av att 

flera idrottare samverkar, mot respektive 
med varandra, mot specifika mål. Den 
kallar vi kropp-bland-kroppar. Vi har 
delat upp kategorin i två varianter, en där 
två lag åt gången uppträder, vilka har 
rollen av motparter, och en där de olika 
trupperna har rollen av solitära enheter. I 
den första varianten, kropp-bland/
mot-kroppar, återfinns till exempel 
ishockey, rugby och amerikansk fotboll; i 
den andra, kropp-bland/med-kroppar, 
återfinns till exempel konstsim (team), 
konståkning (team) och truppgymnastik.

Organisera fram kön
Vad säger då analysen av tävlingsreglerna 
om man ställer dem mot ovanstående 
indelning av idrotter? I de fall då reglerna 
är anpassade efter kön sker differentie-
ringen oftast i samband med puberteten. 
Det beror sannolikt på att man brukar 
tillskriva barn få fysiska könsskillnader. 
Det är först vid puberteten som de fysiska 
könsskillnaderna antas få en avgörande 
betydelse. I den utsträckning flickor och 
pojkar ändå tävlar mot varandra handlar 
det oftast om att flickor tävlar i pojkklass. 

Det har, enligt förbundsrepresentanter 
som vi intervjuat i samband med projek-
tet, framför allt att göra med att det oftare 
saknas flickor för att genomföra tävlingen 
i en särskild klass. Att låta flickor tävla i 
pojkklass ter sig dessutom mindre utma-
nande än att låta pojkar tävla i flickklass, 
även om det rör sig om barn.

I många idrotter skiljer reglerna, utöver 
de två tävlingsklasserna, inte på flickor 
och pojkar (3). Dessa idrotter återfinns i 
huvudsak i kategorin kropp-efter-kropp, 
men även kategorierna kropp-bredvid-
kropp och kropp-bland-kroppar finns 
representerade. I några av dessa idrotter 
förekommer mixedklass, framför allt 
inom kategorin kropp-efter-kropp.

Den vanligaste formen av anpassning 
innebär att flickklassen görs till en mindre 
krävande variant av originalet, det vill 
säga pojkklassen (könen kan beskrivas 

En flicka som bryter mot 
konventionerna.

”Det förekommer 
inga idrotter där 
flickor eller kvinnor 
inte deltar”
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som A[man] – a[kvinna]). Det handlar om 
en anpassning av till exempel redskapets 
storlek, tävlingsdistansen, distansen till 
mål, planstorleken, näthöjden, antalet 
spelenheter (antal försök, rundor etce-
tera) samt bruket av skydd (inklusive 
restriktioner när det gäller fysisk kontakt). 
Den typen av anpassning förekommer i 
idrotter inom flera kategorier (kropp-
bredvid-kropp, kropp-mot-kropp, 
kropp-bland-kroppar, kropp-bland/
mot-kroppar). Men idrotter inom katego-
rierna kropp-med-kropp och kropp-
bland/med-kroppar finns inte represen-
terade.

En annan vanlig form av anpassning 
medför två kvalitativt skilda sätt att utöva 
en idrott på (könen kan beskrivas som 
A[man] – B[kvinna]). Sådan anpassning 
förekommer framför allt i estetiska 
idrotter, där bedömning av prestationer, 
inte mätning, står i centrum. De är 
idrotter som uttrycker kategorin kropp-
med-kropp (dans och konståkning). 
Formeln A–B dyker upp också då täv-
lingsreglerna berör utövarnas klädsel och 
smink. I idrotter som utövas kropp-med-
kropp förutsätts det att paret består av en 
kvinnlig och en manlig utövare med en 
tydlig rollfördelning. I detta sammanhang 
märks idrottens heteronormativitet 
särskilt.

Det förekommer inga idrotter där 
flickor eller kvinnor inte deltar (även om 
andelen kvinnor är låg). Däremot finns 
det idrotter där inga pojkar eller män 
deltar. Det gäller i idrotter som rytmisk 
gymnastik (RG), konstsim (par och team) 
och konståkning (team). Det är idrotter 
som uttrycker kategorierna kropp-med-
kropp, särskilt kropp-med/bland-krop-
par (4).

Vad lär sig barnen?
Analysen påvisar att flickor och pojkar, i 
tillämpningen av tävlingsreglerna, får lära 
sig att det inte är rimligt att man mäter sig 
med det motsatta könet i tävlingssituatio-
ner; att flickor i en del idrotter är mindre 
varianter av pojkar (A–a); att flickor och 
pojkar i en del idrotter inte ska utöva 
idrotten på samma sätt (A–B); och att 
estetiska idrotter, där utövarna uttrycker 
sig med redskap eller i grupp, inte är 
något för pojkar (B–icke-A) (5).

En grundläggande utgångspunkt i 

projektet har varit att åtskillnad – och 
differentiering, eller anpassning, av den 
ena tävlingsklassen – uttrycker sociala 
normer kring kön och sexualitet. Analysen 
av tävlingsreglerna antyder att könsnor-
mer ibland utmanas, till exempel i det att 
flickor och pojkar tävlar mot varandra, 
eller åtminstone tävlar på samma sätt. 
Men analysen påvisar också att könsnor-
merna inte utmanas hur som helst. Även 
då flickor och pojkar inte tävlar mot 
varandra, förutsätts en flicka eller kvinna 
vara något annat och ofta mindre än en 
pojke eller man. Det här förhållandet 
avspeglar en heteronorm, där kvinnligt är 
motsatsen till eller mindre än manligt. 
Studien antyder alltså också på vilka sätt 
det är möjligt att utmana normer kring 
kön och sexualitet i idrottsliga samman-
hang.

Vilken betydelse har då en studie av det 
här slaget för utformningen av idrotten? 
Den fråga som bör vägleda en utveckling 
av regelverken ur ett jämställdhetsper-
spektiv är: Bidrar den här regeln till att 
utmana eller förstärka traditionella (och 
stereotypa) synsätt på flickor och kvinnor; 
pojkar och män?
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