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Stereotypa föreställningar
om idrottsflickan
I idrotten produceras föreställningar om flickor. De är på ett visst sätt, 
de är missgynnade och vill vissa saker. Med det synsättet förefaller det 
logiskt att flickor slutar i tonåren. Vi behöver utmana de idéer om 
flickor och pojkar som vi tar för givna, inte minst för att attrahera fler 
till idrotten.

I  d e n s e n a s t e r a p p o r t e n  om statens 
stöd till idrotten uppmärksammar 
Centrum för idrottsforskning de senaste 
årens minskade aktivitetsnivå inom 
ungdomsidrotten. Störst är minskningen 
bland flickor i tonåren (1). Samtidigt har 
särskilda satsningar på flickors idrottande 
initierats under den senaste tioårsperio-
den, exempelvis i regeringens satsning 
Handslaget. Den parallella utvecklingen 
väcker frågor om flickors villkor för 
deltagande i idrotten. 

I den här artikeln spinner jag vidare på 
uppföljningen av statens stöd till idrotten 
och frågan om vad som kännetecknar en 
bra föreningsmiljö för unga (2). Som 
genusforskare är jag intresserad av hur 
genus konstrueras, de sätt på vilka pojkar 
och flickor iscensätts. Avsikten är att 
illustrera hur flickors deltagande i fören-
ingsidrotten iscensätts i en satsning på 
flickor idrottande, med ett specifikt 
intresse för hur flickors avhopp konstru-
eras. På vilket sätt talas det om flickors 
deltagande och avhopp? Varför är det 
angeläget för föreningsidrotten att flickor 
är med? 

Jag tar avstamp i min avhandling, Så 
gör(s) idrottande flickor: iscensättningar 
av flickor inom barn- och ungdomsidrot-
ten (3). I den intresserade jag mig för vilka 
föreställningar som finns om flickor och 
deras idrottande, samt hur dessa föreställ-
ningar ”blir till”. 

Jag har studerat beviljade projektan-
sökningar från Handslagets andra år, 
skrivna av idrottsföreningar inom ramen 
för Handslagets målområde ”satsa på 

flickors idrottande”. Projektansökningar 
från mansdominerade, kvinnodominerade 
och könsjämna idrotter ingår i studien. 

”Naturliga” avhopp
Först och främst kan vi konstatera att 
frågan om flickors deltagande i föreningsi-
drotten är något som görs relevant i 
satsningen på flickors idrottande. Hand-
slagssatsningarna tar spjärn mot överty-
gelsen om alla människor har rätt att vara 
med i föreningsidrotten. I den inklude-
rande ansatsen formuleras flickors 
icke-deltagande som ett problem som kan 
och ska lösas inom ramen för handslags-
projekten. De flickor som inte redan är en 
del av föreningsidrotten ska identifieras 
och manövreras in i den. Flickor fram-
ställs inte bara ha rätt att delta i idrottsrö-
relsen, utan också en slags skyldighet att 
vara med. 

Många projektansökningar, i samtliga 
studerade idrotter, konstruerar avhopp 
som en angelägen problematik värd att 
uppmärksamma och finna lösningar på. 
Här är ett exempel från en projektansö-
kan:

”Vi vill göra en satsning för att få behålla våra 
aktiva flickor när de blir tonåringar. Under flera 
år har flickorna ´försvunnit´ i 14-årsåldern. När 
det gäller pojkar ser det helt annorlunda ut. Vi 
har en stor grupp aktiva pojkar. Några tävlar på 
elitnivå, för andra är träningskvällarna det 
viktigaste. I och med att de är så många tenderar 
de att dominera ungdomsverksamheten. Vi vill 
lyfta fram flickorna på deras villkor.” 
(Orientering)
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”Det är vanligt att flickor slutar med konståk-
ningen i tonåren. Idrottsintresset svalnar och 
andra intressen tar ofta överhand.” 
(Konståkning)

Intresse iscensätts på flera olika sätt: 
avtagande intresse för idrott och tävlingar 
och ökat intresse för andra fritidssyssel-
sättningar – som nöjesliv och pojkar. 
Tonåren laddas med utmaningar för 
flickor och de söker en ny relation till 
idrotten. Det som tidigare varit gångbart 
behöver omprövas när flickor blir tonår-
ingar. Det framställs som att föreningens 
uppdrag är att bättre anpassa verksamhe-
ten efter den tonårsflicka som nu trätt in 
på arenan.

Flickor och (o)jämställdheten
I projektansökningarna i såväl mansdomi-
nerade, kvinnodominerade som köns-
jämna idrotter konstrueras också jäm-
ställda villkor som viktigt för flickors 
deltagande. Flickor ska ha rättvisa förut-
sättningar för deltagandet. Flickors 
idrottsdeltagande iscensätts ofta i termer 
av (o)rättvisa förutsättningar eller 

Att idrottsutövare lämnar föreningsi-
drotten görs till en fråga som både är 
relaterad till ålder och kön; det är flickor 
som slutar och de gör det i början av 

tonåren. Avhoppen beskrivs vanligtvis 
som en naturlig, väntad och ofrånkomlig 
utveckling för flickor i tonåren. Oriente-
ringsföreningens ansökan formulerar 
konsekvenser av den minoritetssituation 
som uppstår när några flickor har lämnat 
idrotten. De återstående flickorna sägs då 
inte utöva idrotten på ”sina villkor”, vilket 
iscensätts som något annat än vad som 
vanligen erbjuds. 

Varför slutar då flickor? De explicita 
förklaringarna är ofta att flickors intres-
sen förändras: 

”Flickor framställs inte 
bara ha rätt att delta i 
idrottsrörelsen, utan 
också en slags skyldighet 
att vara med.”

Föreningarna ser flickor som en 
kategori som har vissa intressen, 
attribut och egenskaper.
Foto: Simon Hastegård
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(o)lika villkor, liksom genom en jämfö-
relse med pojkar och deras förutsätt-
ningar. Orättvisa villkor riskerar att 
försämra rekryteringen och generera 
avhopp. Vad lika villkor innebär görs inte 
riktigt tydligt i projektansökningarna men 
de aktiviteter som föreslås handlar 
exempelvis om införskaffande av idrotts-
material och om att erbjuda träningstill-
fällen. Lika villkor formuleras också i 
termer av att undvika en minoritetssitua-
tion och att flickor ska få ta plats i verk-
samheten.  

”Det är svårt att få flickorna kvar i orienterings-
klubben. De kommer i bakgrunden till killarna 
som är betydligt fler.” (Orientering)

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

Idrotter könsmärks och ställs i relation 
till varandra. ”Killsport” ställs i relation 
till ”tjejsport” och i den jämförelsen 
positioneras tjejsport som underordnad 
och marginaliserad. Lite generellt kan 
man säga att de mansdominerade och de 
könsjämna idrotterna pekar på ojäm-
ställda villkor inom den egna idrotten, där 
pojkar framställs ha bättre förutsättningar 
än flickor. Eller snarare, det är pojkars 
idrottande som framställs som priviligie-
rat. Idrottsverksamheten är uppbyggd 
utifrån pojkar, deras aktiviteter utgör 
normen. Andemeningen är att föreningen 
inte anpassat sin verksamhet efter flickor i 
tillräckligt hög grad. I de kvinnodomine-
rade idrotterna flyttas jämställdhetspro-
blematiken utanför den egna idrotten. Där 
råder ojämställdhet mellan idrotter. 
Pojkidrott ställs mot flickidrott och i den 
jämförelsen framstår flickor uteslutande 
som förlorare. 

Så hur vill då föreningarna lösa proble-
men med de ojämställda villkoren och 
orättvisa förutsättningarna?

”Vi ska ha en separat träningsgrupp för tjejer för 
att de ska få ´ta plats´, öka deras självförtroende. 
De kommer att tränas av kvinnliga ledare som 
tidigare brottats själva.” (Brottning)

De lösningar som föreningarna 
förespråkar handlar om att anpassa och 
tillrättalägga aktiviteter för flickor. Det 
kan till exempel vara riktad information, 
att använda sig av kvinnliga förebilder 
och att utbilda ledare om aspekter som 
anses vara specifika för flickor. Den 
enskilt vanligaste lösningen är emellertid 
könsuppdelad verksamhet, alltså att 
flickor och pojkar ska idrotta var för sig.

Genomgående framstår en könsblan-
dad verksamhet som ojämställd i sig, och 
det är flickor som är förlorare i en sådan. 
En könsblandad verksamhet antas ge 
flickor sämre självförtroende, mindre 
uppmärksamhet och utrymme, sämre 
samhörighet flickor emellan och sämre 
möjlighet att utveckla hela sin potential. 

Med omsorg om medborgaren
I projektansökningarna iscensätts 
flickors idrottsdeltagande också utifrån 
omsorgen om samhällsmedborgarna. 
Idrottsdeltagande framställs vara av 
betydelse för en god folkhälsa och en 
välmående och skötsam befolkning. 
Olika riskscenarier skisseras fram, vilka 
får satsningar på flickor att framstå om 
nödvändiga. Flickor, och i synnerhet 
tonårsflickor, iscensätts som riskobjekt. 
De pekas ut som en särskilt utsatt 
kategori som kan råka ut för allehanda 
hälso- och livsstilsrelaterade problem. 
Flickor riskerar att bli fysiskt inaktiva, 
överviktiga, få ätstörningar, bruka 
alkohol och droger, eller bli socialt 
utslagna. 

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

Idrottsföreningarna positioneras som 
nyckelaktörer i omsorgsarbetet, i synner-

Många flickor hänger upp skorna 
för gått i tonåren. 
Foto: Sören Andersson
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het under tonårsperioden. Det är särskilt 
flickor som behöver stöd och de ska ledas 
rätt genom förebilder och expertis. De 
ska gå från riskfyllda objekt till goda, 
ansvarsfyllda subjekt och samhällsmed-
borgare. Att vara med i föreningsidrotten 
framstår som ett bra alternativ, med 
mindre risk för livsstilsförsämring. 
Handslagets satsning på flickor blir till 

stor del en manifestation av idrottsrörel-
sens förtjänster och framhållande av dess 
samhällsnytta. 

Metoderna som handslagsprojekten 
ska tillämpa i det samhällsförbättrande 
arbetet är exempelvis utarbetande av 
policy, informations- och utbildningsin-
satser inom kost, antidrogfrågor och 
ätstörningar. 

Flickor som självklara ledare
I projektansökningarna är det också 
föreställningar om idrottsrörelsens egna 
logiker, tävlingen och folkrörelseidealite-
ten, som konstruerar flickors deltagande. 
Flickor iscensätts som eftertraktade 
ledare. Ledaruppdrag görs till ett verktyg 
för att flickorna ska delta i föreningsi-
drotten, och i synnerhet för att undvika 
att de lämnar den.

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

Ledarskap laddas med positiva 
karaktäristika, både för flickorna själva 
men också för idrottsrörelsen. En 
naturlig relation mellan flickor och 
ledarskap skapas. Ledarskap kodas som 
något flickigt; det är just flickor som vill 
bli ledare. Pojkar utgör en outtalad 

jämförelsepunkt mot vilken flickor 
framställs som mer självklara i ledarrollen 
än pojkar. 

Flickor i ledarrollen tillskrivs stor 
betydelse, ibland rent av nödvändigt för 
att fylla idrottsrörelsens behov av ledar-
resurser. Som ledare konstrueras flick-
orna som resurser; kompetenta, kapabla 
och ansvarsfulla.  

Komplex relation till tävling
Det antas också att flickors deltagande är 
villkorat av deras relation till tävling, men 
förhållandet framställs som komplext. 
Antingen behövs tävling för att få flickor 
att fortsätta idrotta eller så är tävling en 
orsak till avhopp. I en första version är 
tävlandet något självklart.

”Genom denna satsning vill vi ta vara på våra 
lovande talanger och ge dessa möjligheter att 
utvecklas som ryttare, lyckas i sitt idrottsutö-
vande och hålla kvar dem inom ridsporten.” 
(Ridsport)

Konstruktioner av flickor som tävlings-
utövare finns i samtliga idrotter, även om 
det främst gäller de mansdominerade 
idrotterna, samt orientering och ridsport. 
Idrottsaktivitetens könsmärkning, om det 
är en feminint eller maskulint kodad 
idrott, styr alltså inte iscensättningarna av 
flickor som tävlanden (4). Konstruktio-
nerna av de tävlingsorienterade flickorna 
indikerar emellertid att det bitvis är en 
knepig relation. De gestaltas med dåligt 
självförtroende, som ovana och osäkra, 
eller att de behöver motiveras för att vilja 
tävla. 

I den andra versionen av flickor och 
tävling iscensätts de som ointresserade 
eller ovilliga att tävla.

”(Syfte) Att få igång unga tjejer med motionsform 
som inte är tävlingsinriktad.” (Gymnastik)

Tonårsflickor görs till en kategori med 
förändrade önskemål och behov, från 
tävling till mer breddorienterade verk-
samheter. Tävlingsintresset knyts således 
till ålder. Unga flickor konstrueras som 
tävlingsbenägna, det är naturligt att de vill 
tävla och de ska också göra det. I tonåren 
blir med ens tävlingsmomentet könsko-
dat, flickors tävlingsambitioner förutsätts 
då minska. Det framställs som angeläget 

”De ska ledas rätt genom 
förebilder och expertis, 
de ska gå från riskfyllda 
objekt till goda och 
ansvarsfyllda subjekt och 
samhällsmedborgare.”
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att Idrottsrörelsen lyckas möta de anspråk 
som flickor utvecklar efter hand, annars 
riskerar man att flickor lämnar idrotten. 

Satsningar på flickors deltagande
I ansökningarna råder konsensus om att 
flickor ska delta i idrottsrörelsen, på något 
sätt. Inte i någon ansökan konstrueras en 
omvänd bild; att det vore rimligt och 
riktigt att flickor inte deltar i föreningsi-
drotten någon gång under barn- och 
ungdomsåren. Samtidigt framstår flickors 
avhopp från idrotten som något normalt, 
nästan som ett förgivettagande. Avhoppen 
görs problematiska för såväl samhället, 
idrottsrörelsen som för flickorna själva. 

De lösningar som konstrueras i projekt-
ansökningarna antar vanligtvis formen av 
tillrättalägganden: tränings- och tävlings-
gruppen ska könsdelas, särskilda tjejdagar 
ska anordnas, kvinnliga ledare ska 
rekryteras och en anpassad tävlingsverk-
samhet ska erbjudas. Vidare iscensätts 
flickors deltagande vara beroende av att 
ledare för flickor utbildas i specifika 
”flickfrågor”. Utgångspunkten i en sådan 
ansats är att flickor (är de som) behöver 
särbehandlas för att få likvärdiga 
förutsättningar för sitt idrottsdeltagande. 

Berättelserna om idrottsdeltagandet, 
avhoppen och åtgärderna är således inga 
könsneutrala historier. Istället är idrotts-
deltagandet könsimpregnerat; deltagan-
det relateras till en skapad kategori, 
flickor, och till en tänkt flickighet. Idrot-
ten framstår i ansökningarna uteslutande 
som en tvåkönad praktik. Föreställningar 
om flickor och flickors idrottande produ-
ceras i relation till pojkar och pojkars 
idrottande. Flickor gestaltas ibland som 
lika pojkar, men vanligen som olika dem. 
Att iscensätta flickor som olika pojkar, 
med en speciell och annorlunda relation 
till idrotten, gör det rimligt att särskilt 
satsa på flickors idrottande och presentera 
anpassade aktiviteter och andra former än 
det som idrotten vanligen erbjuder. Det 
riskerar emellertid att befästa flickor som 
avvikande, som ”de andra”, och därmed 
pojkar som norm. Det lär knappast 
upphäva den nuvarande könsordningen i 
idrotten. 

I projektansökningarna urskiljs flickor 
som kategori och tillskrivs vissa intressen, 
attribut, egenskaper, fritids- och livsstils-
val. Det är dock vanskligt att knyta vissa 

egenskaper och attribut till en utpekad 
kategori. När man skapar ”sanningar” 
om en kategori; hur de är, vad de vill och 
varför, tenderar man att homogenisera 
gruppen: Flickor är på ett visst sätt och 
behöver vissa saker för att delta i idrotten, 
medan pojkar underförstått är på ett annat 
sätt och behöver andra saker. Det finns inga 
påtalade skillnader inom kategorin flickor 
respektive pojkar, exempelvis att vissa 
flickor skulle vara mer (miss)gynnade än 
andra flickor. Med den binära könsförståel-
sen, alltså den tydliga uppdelningen i två 
olika kön, riskerar man också att hänge sig 
till slentrianmässiga, förenklade och 
stereotypa antaganden om respektive 
kategori. Ett exempel är antagandet om att 
flickor förhåller sig annorlunda (än en tänkt 
norm) till den förhärskande tävlingslogiken. 
Frånvaron av iscensättningar av flickor som 
talanger och framtida elitidrottare, riskerar 
att exkludera flickor som vill satsa hårt på 
sin idrott. Likaså förutsätter man att tävling 
är det centrala motivet till pojkars idrot-
tande, vilket inte behöver vara fallet.

De könsnormer som finns inbäddade i de 
dominerande föreställningarna om flickor 
och flickors idrottsdeltagande kommer 
också att utgöra villkoren för flickors 
möjlighet att forma sig själva. De sätt vi 
talar och tänker om, liksom organiserar den 
idrottsliga praktiken på, utgör tillsammans 
förutsättningarna för subjektsskapande, 
alltså skapandet av oss själva. Kulturellt 
skapade förväntningar på att tonårsflickor 
slutar med idrott kommer att påverka dem, 
de lär sig att det ”rätta” sättet att vara 
tonårsflicka på, är att lämna idrottsrörelsen. 
De kommer att uppfatta att det som ingår 
konceptet ”tonårsflicka” inte harmonierar 
med de värden som den traditionella 
föreningsidrotten erbjuder. 

Avslutningsvis, möjligen kan iscensätt-
ningarna av flickors relation till idrotten 
som annorlunda än pojkars, förändra den 
idrottsliga praktiken. Om antagandet är att 
de individer man önskar rekrytera och 
behålla har andra preferenser än det som 
traditionellt erbjuds, krävs en mer mångfa-
cetterad verksamhet. Poängen är dock att 
en mer varierad idrottspraktik kan attra-
hera olika grupper (läs pojkar). För att få 
det till stånd krävs en uppluckring av de nu 
dominerande idrottslogikerna, de traditio-
nella koncepten och våra föreställningar 
om flickor och pojkar. 


