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Abstract 

Studiens syfte är att ta reda på hur tjejers självbild påverkas av att delta i en idrott 

präglad av manliga normer och på vilket sätt traditionella könsmönster inverkar på 

tjejers möjlighet att utöva hockey. För att besvara dessa frågor intervjuades fem spelare 

från två olika lag. Dessutom genomfördes en observation vid en hockeyträning. Studien 

visade att tjejerna befinner sig i en gråzon mellan förväntad femininitet och en 

maskulinitet som präglats av den manlighetskodade hockeyn. Tjejerna anser att killarna 

generellt sett har bättre förutsättningar att utöva hockey och det går att härleda till den 

manliga överordningen och traditionella könsmönster. Studien visar att tjej- och 

killhockeyspelare systematiskt hålls isär genom utbildningsmaterial, regelverk och 

ekonomiska förutsättningar. Undersökningen visar även att tjejerna ifrågasätter 

normerna som omger hockeyn och utmanar därmed idrottens genusregim.  

 

 

Nyckelord: damhockey, manlig överordning, könsmönster, idrottens genusregim och 

tjejers självbild  
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1 Inledning 
Under april 2016 tilldelades för tolfte gången i ordningen det finaste priset en dam-

hockeyspelare kan få: Årets hockeytjej.  Priset har funnits sedan 2004 men namnet på 

utmärkelsen fick i år stora reaktioner. Reaktionerna kan ha ett samband med den nya 

organisationen Svenska Damhockeyligan (SDHL) som startades 2016 vilket gav 

tjejerna en formell plattform som satte fokus på utveckling av damhockeyn. 

Damkronornas förbundskapten Leif Boork säger med anledning av namnet på 

utmärkelsen: ”Jag tycker väl att det låter lite naivt och barnsligt på något vis. Det är ju 

inte direkt att jämföra med herrarnas ’Guldhjälmar’ och alla de priserna som 

seniorherrarna får. Man borde döpa det till något mer ’vuxet’.” (SVT 2016) 

Damkronornas Emma Eliasson som fick priset menar att namnet istället borde vara: 

”Något i motsvarighet till vad herrarna får. Årets kvinnliga hockeyspelare, kanske? 

Något namn som har mer pondus, så man blir tagen på allvar.” (SVT 2016)  

Utmärkelsen Årets hockeytjej har ett symbolvärde och skulle kunna fylla en bra 

funktion och skapa stolthet om spelarna upplevde att priset gav ett erkännande, men 

med tanke på reaktionerna skulle hockeysverige behöva tänka om. Utmärkelsen 

förstärker bilden av de manliga normerna som styr hockeyn där tjejerna kan beskrivas 

som ”gäster” utan möjlighet att påverka.  Riksidrottsförbundets utgångspunkt för att 

skapa en framgångsrik idrottsutveckling är att skapa jämställda förutsättningar för tjejer 

och killar. De menar vidare att jämställdhet är det som främjar utvecklingen av 

organisationer och personer. I statistik från Riksidrottsförbundet anges det att 14 % av 

de som utövar hockey eller på annat sätt är aktiva inom hockeyn är kvinnor 

(Riksidrottsförbundet 2016). Den svenska hockeyn är statistiskt mansdominerad och 

senare i den här studien beskrivs också den historiska dominansen av män och manliga 

normer. Under de senaste åren har det tillkommit fler aktiva hockeytjejer, men om idrott 

ska utövas på lika villkor krävs det medvetenhet om hur genusregimen inom idrotten 

begränsar tjejers möjlighet att utvecklas som hockeyspelare. De tjejer som väljer att 

spela hockey utmanar genusregimen. Det finns normer för vad en tjej ”ska” välja för 

idrott och under intervjuerna framkom just valet av hockey som något anmärkningsvärt 

och udda för en tjej. Hur har det påverkat deras självbild och vilket bemötande får 

spelarna? Kommer fler tjejer i hockeyn att påverka synen på en ”riktig” spelare och 

kommer det att ge hockeyn nya förutsättningar att utvecklas? Jag har gjort en 
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övergripande granskning av tidigare avhandlingar inom området tjejer och hockey och 

funnit att forskningen är begränsad inom ämnet. Därför anser jag det angeläget att 

fortsätta belysa villkoren som damhockeyn får på grund av manliga normer och 

traditionella könsmönster. Jag arbetar utifrån hypotesen att hockeyn producerar och 

reproducerar normer och föreställningar om kvinnlighet och manlighet. Studiens syfte 

är att undersöka hur damhockeyspelares upplevelser av att delta i en värld präglad av 

manliga normer och på vilka sätt traditionella könsmönster påverkar tjejernas syn på 

möjligheten att utvecklas som hockeyspelare. Genom intervjuer och observation har 

material insamlats som sedan analyserats mot teorier om hur könsidentiteter produceras 

och reproduceras. Eftersom det finns mycket mer skrivet om jämställdhet och idrott, än 

bara specifikt damhockey, har jag valt att lyfta in det perspektivet för att ge ett bredare 

anslag vid analys och diskussion. Jag väljer att använda orden dam- och herrhockey 

samt hockeytjej och hockeykille genom studien eftersom det är termer som generellt 

sett används. Dock har språket har en betydelse som konstruktör av könsnormer och 

upprepningar naturaliserar normer om kön som rätt eller fel samt naturliga eller 

onaturliga beteenden. Genom upprepningar konstrueras normer som subjektet måste 

hålla sig inom (Butler 1993 se Ambjörnsson 2003). Hockeytjejerna befinner sig alltså 

inom en norm som samhället har satt upp för hur hon ska vara, vilket begränsar 

hockeytjejens handlingsutrymme och samhällets beskrivning av en hockeytjej.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att genom intervjuer och observation undersöka hur tjejer som 

spelar hockey upplever det är att vara aktiv hockeytjej i en värld präglad av manliga 

normer och på vilket sätt traditionella könsmönster påverkar tjejernas syn på 

möjligheten att utvecklas som hockeyspelare. Studien syftar till att besvara två 

frågeställningar: 

• På vilket sätt påverkas tjejers självbild genom deltagande i en idrott präglad av 

manliga normer?  

• På vilket sätt påverkar traditionella könsmönster tjejers möjlighet att utöva 

hockey? 

1.2 Avgränsning 
Studien avgränsas till att fokusera på hockeytjejers personliga perspektiv på sin 

idrottsutövning och livet som hockeyspelare.  
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1.3 Disposition 
De två följande kapitel beskriver hockeyns framväxt samt tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter, vilka sedan ligger till grund för analysen. 

Bakgrundsbeskrivningen följs av metodval och tillvägagångssätt samt urval och etiska 

överväganden. Metodkapitlet följs av resultatredovisning samt analys av observationen 

och de fem intervjuerna. Resultatredovisningen analyseras mot teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning. I sista avsnittet diskuteras slutsatserna som 

framkommit och frågeställningar för framtida forskning. Som bilaga medföljer 

intervjuguide.  

2 Bakgrund 
2.1 Damhockeyns framväxt och tacklingsregeln 
År 1917 bildades herrhockeyns National Hockey League (NHL), och 82 år senare fick 

damhockeyn möjlighet att spela i en nationell professionell liga, National Womens 

Hockey League (NWHL) (Svenska ishockeyförbundet 2016). I Sverige fick damerna 

sitt första erkända SM-spel 1998 och den högsta ligan för damhockeyn är numera 

Riksserien som startade 2008. I Riksserien möts de 8 bästa lagen från division 1. De två 

lagen som ingår i studien spelar i division 1 syd respektive division 1 norr. Ytterligare 

spelnivå finns inom Damlandslaget U16 och U18 som riktar sig till spelare i åldern 16 

år samt 18 år. Damkronorna är de som representerar Sverige i de främsta internationella 

spelen, exempelvis i Olympiska Spelen (OS). Damhockey fick OS-status 1998, herrarna 

fick OS-status 1920. Damkronorna har lyckats ta två OS-medaljer men har de två 

senaste OS-turneringarna åkt ut utan medalj. Under våren 2016 spelades dam-VM i 

Kanada. Damkronorna tog en femteplats och är tack vare resultatet kvalificerat för OS 

2018 (Svenska ishockeyförbundet 2016). Damerna har därmed en ny chans att ta medalj 

och visa tjejer att damhockey spelas på yttersta elitnivå.  

 

I Sverige bildades Svenska Damhockeyligan (SDHL) 2016 för att jämna ut villkoren 

mellan kvinnor och män som spelar hockey. Curt Johansson, tillförordnad ordförande i 

interimsstyrelsen för SDHL beskriver i en tidningsartikel uppdraget:  

 

Det handlar inte bara om sport och ekonomi utan också om 

jämställdhet. De klubbar som är med i det här måste ta på sig ett ansvar: 

alla små tjejer som vill spela hockey ska kunna göra det och det ska ske 
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på samma villkor som för pojkarna. Det andra är att damhockeyn måste 

lyftas fram och synliggöras på ett helt annat sätt. Har man damhockey i 

en SHL-klubb ska matcherna spelas på huvudarenan och man ska ha 

fina omklädningsrum. Damlaget ska synliggöras på hemsidan och det 

ska inte bara vara A-lagets lagkapten utan även damlagets kapten som 

åker på PR-event (Johansson 2016). 

 

Curt Johansson beskriver att det är fler ”små tjejer” och pojkar som tar del av 

hockeyskolor. Att beskriva tjejerna som ”små” och sedan bara använda ordet pojkar kan 

enligt mig ses som ett omedvetet förminskande av damhockeyn. Uttalandet avslöjar en 

syn på damhockeyn som mindre viktig än herrhockeyn trots att den uttalade ambitionen 

är att hockey ska spelas på jämställda villkor. Utmärkelsen Årets hockeytjej, är även det 

ett tydligt exempel på attityden till damhockey, där Damkronornas förbundskapten Leif 

Boork påtalar att namnet inte har samma status som förslagsvis herrhockeyns 

Guldhjälmar. Språket som omger hockeyn har ett signal- och statusvärde och kan öka 

eller minska tjejers och allmänhetens intresse för damhockey. 

Svenska ishockeyförbundet (2015) beskriver hur dam- och herrhockeyn särskiljs genom 

bland annat tacklingsregler som infördes innan VM 1994 på grund av stora fysiska 

skillnader mellan nationerna. Inom damhockeyn är det förbud mot ”open ice hits”, alltså 

tacklingar rakt framifrån och tacklingar i 90°. De tacklingar som är godkända sker vid 

åkning i samma riktning och spel mot puck. Så här beskriver Svenska 

Ishockeyförbundet damhockeyn med tanke på tacklingsreglerna: 

 

Damhockeyn är mer fokuserad på liret och lirarna än att köra över 

varandra. Dagens bästa damhockeyspelare är snabba, tekniska atleter 

som åker bra skridskor, har bra puckkontroll och skjuter bra (Svenska 

ishockeyförbundet 2015). 

2.2 Tidigare forskning 
Genusvetaren Eva Olofsson publicerade1989 den första samhällsvetenskapliga 

doktorsavhandlingen om idrott ur ett feministiskt perspektiv, Har kvinnorna en sportslig 

chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet (Olofsson 1989). I 

sin avhandling belyser Olofsson hur författarna som skrivit idrottshistoria nästan 
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uteslutande är män och hur osynlig kvinnan varit i idrottshistorien. Avhandlingen 

beskriver hur 1800-talets senare del kom att domineras av truppgymnastik och att under 

denna tid var kvinno- och mansgymnastiken i stort sett likadan till sitt utförande, även 

om vissa övningar och rörelser begränsades i antal eller helt uteslöts. Så småningom 

övergick gymnastik för kvinnor alltmer till en speciell damgymnastik. Även den 

kvinnliga tävlingsidrotten utvecklades under slutet av 1800-talet och krocket var den 

första tävlingsgrenen för kvinnor av mer betydande omfattning. Efter krocket följde 

tennis, badminton och golf. I dessa grenar tävlade kvinnor och män var för sig samt i 

mixpar. Ungefär i samma tid blev konståkningen tävlingsgren för kvinnor men 

ursprungligen tävlade kvinnor och män gemensamt. Vid sekelskiftet kom simning, 

simhopp och friidrott i tävlingsform även för kvinnor. Mot slutet av första världskriget 

växte intresset för kvinnlig idrott i alla länder och i Sverige bildades år 1925 Sveriges 

Kvinnliga Idrottsförbund (Olofsson 1989). 

 

I Håkan Larsson artikel Idrottens genus. En forskningsgenomgång (2005), har han 

samlat forskning som gjorts på temat idrott och genus i Sverige under de senaste 

decennierna. Forskarna har genom historien kunnat se att man gjort skillnad på kvinnor 

och män, flickor och pojkar i samband med fysisk aktivitet. Han menar att det som 

uppfattats som jämställt har varit beroende av vilken syn man haft på vad kvinnor och 

män är och vad som karakteriserar relationerna mellan kvinnor och män. Larsson menar 

att just detta är speciellt utmärkande inom idrott, könsåtskillnaden är alltjämt en bärande 

princip inom tävlingsidrotten. 1970- och 1980-talens idrottsforskning kan ses som 

könsblind, det fanns inte några tydliga incitament till att problematisera relationen 

mellan manligt och kvinnligt inom idrottsrörelsen (Larsson 2005). Olofssons (1989) 

avhandling var den första som ur ett könsteoretiskt perspektiv visade ett uttryckligt 

intresse för att kritiskt granska kvinnoidrottens framväxt och kvinnors villkor inom 

idrotten. Det könsteoretiska perspektivet problematiserar relationen mellan gruppen 

män och gruppen kvinnor och betraktar grupperna som homogena och helt åtskilda 

(Larsson 2005). Olofsson kartlade även den organiserade kvinnoidrotten och dennes 

relation till Riksidrottsförbundet som ställde sig ointresserade till att organisera 

kvinnorna och att marknadsföra kvinnoidrotten under 1900-talets första hälft. 

Anledningen till detta ställningstagande var med stöd i dåtidens vetenskapliga expertis 

som hävdade att tävlingsidrotten vad skadlig för kvinnor (Olofsson 1989). Det hävdades 
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att motionsidrotten var desto bättre eftersom de rustade kvinnorna i deras roll som 

mödrar. Vid denna tid påstod man att idrotten tänktes inverka positivt på utövarnas 

mentala och moraliska förmågor – förutsatt att det var män. Kvinnorna uppfattades för 

veka för att delta i tävlingsmoment, eftersom de inte var lika starka fysiskt eller mentalt 

(Olofsson 1989).  

Under 1990-talet började en viss förskjutning från en problematisering av kvinnligheten 

i den tidiga feministiska forskningen, till en problematisering av manlighet, dock inte 

inom idrotten. I idrotten är det kvinnan som uppfattas som den speciella, den som 

kräver särskilda åtgärder när det gäller ledarskap och kunskap i förhållande till den 

oproblematiske mannen säger Larsson (2005). 1993 kom Per Nilssons avhandling 

Fotbollen och moralen, en avhandling som i begränsad utsträckning problematiserar 

manlighet. Avhandlingen har ett konstruktivistiskt perspektiv, vilket betyder att 

manlighet och kvinnlighet inte är något givet, utan något som skapas och återskapas i 

olika sociala sammanhang. Istället för att säga att idrotten grundas i manliga normer, 

kan man säga att idrotten bidrar till att skapa manliga normer (Nilsson 1993). 

Riksidrottsförbundet har tagit fram ett antal handlingsprogram för en kvinnlig jämställd 

idrott där det relationsorienterade argumentet väger tungt, där kvinnors olikhet i 

förhållande till män motiverar arbetet för en jämställd idrott. Larsson (2005) väljer att 

hänvisa till ett handlingsprogram: ”Genom att få in fler kvinnor i föreningsarbetet som 

utövare och ledare skulle vi också kunna få till stånd en starkare betoning av 

idrottsföreningens sociala funktion.” (Riksidrottsförbundet, Idrott tillsammans – på 

samma villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar 1977). Synen gällande kvinnors 

sociala roll förstärktes i nästa handlingsplan som Larsson (2005) anvisar till: ”Kvinnor 

och män har olika kunskaper och erfarenheter, kvinnor och män har olika värderingar 

och olika intressen. ”(Riksidrottsförbundet, Idrottens jämställdhetsplan inför 90-talet 

antagen vid riksidrottsmötet 1989).  

Larsson (2005) menar att synen som jämställdhetsplanen förmedlar, rent krasst kan 

beskrivas som att legitimt kvinnligt idrottsdeltagande är sådant deltagande som till 

karaktären skiljer sig från manligt deltagande. Beskrivningen av flickors 

förhållningssätt till tävling, individualism och framgång kontra gemenskap, närhet och 

förtrolighet skapar en konflikt mellan tävling och gemenskap, vilket gör relationen 

flicka och tävlingsidrott problematisk. Den bild av pojkar som skymtar fram är att de är 
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tävlings-, individ- och framgångsinriktade, vilket ligger väl an mot tävlingsidrottens 

logik. Larsson (2001) hänvisar till boken Ledarskap på kvinnors vis, som framställer 

idrottstjejer så här: 

För tjejerna räcker det inte bara att tävla och bli bäst. Vi är människor 

först, sen idrottsutövare. Våra kvinnliga spelare vill prestera, och dom 

är bra, men dom fokuserar på helt andra saker än killarna. För dem 

handlar det också om att hitta sig egen personlighet, ett djupare motiv 

för sitt idrottande. Framgångarna får man på köpet så att säga. 

(Riksidrottsförbundet, Ledarskap på kvinnors vis 1993, s.9) 

Synen på idrottstjejer och idrottskillar är svår att rucka på trots idrottsliga framgångar 

för tjejer. Det är svårt att se kvinnor som prestationsinriktade och individorienterade 

menar Larsson (2001). Den jämställda idrotten har konstruerat kvinnlig idrott som något 

kvalitativt annorlunda än manlig idrott, i den bemärkelsen har idrottsrörelsen skapat sig 

en jämställdhetsteknologi som gör att tävlingsinriktade tjejer, tonårstjejer i synnerhet, 

anses onormala och problematiska (Larsson 2001). Han menar alltså inte att idrott och 

tonårsflickor är en problematisk relation i sig, utan att man inom idrottsrörelsen har 

gjort den till en problematisk relation.  

Denna oförmåga att bearbeta traditionella uppfattningar om kvinnligt och manligt inom 

idrotten har enligt Larsson (2001, 2005) lett till att de som träder över dessa gränser inte 

sällan väcker en sorts misstanke om sexuellt avvikande. Kvinnliga fotbollsspelare, 

liksom manliga konståkare uppfattas ofta som homosexuella. För att hantera 

misstankarna är det vanligt att kvinnor och män agerar med ett normalitetsalibi. Sådana 

kan vara ”kvinnligt” utseende, eller ”manligt” beteende. Tävlingsidrotten bidrar därför 

med att skapa normerande bilder för hur ”normala” kvinnor och män ser ut och beter 

sig, samtidigt som det finns potential att bryta traditionella könsgränser (Larsson 2001, 

Larsson 2005).  

Karin Grahn universitetslektor i idrottsvetenskap beskriver i artikeln Jämställdhet och 

manlig norm i fotbollens läromedel (2010) hur genusregimen sätter ramar för hur 

flickor och pojkar iscensätts. Detta sker i exempelvis tränarutbildningar och dess 

läromedel vilket försvårar synsättet på kvinnliga och manliga idrottare. Det skapar 

normer för vad som anses naturligt eller önskvärt inom idrotten. I denna genusordning 
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skapas enligt Grahn (2010) en hierarki där manliga idrottare generellt sett överordnas 

kvinnliga idrottare, men även där vissa typer av maskuliniteter överordnas andra 

maskuliniteter och femininiteter. Genusregimen kan både verka utmanande och 

reproducerande av genusordningen. Grahn (2010) beskriver vidare hur idrott kan ses i 

en likhetsdiskurs och en särartsdiskurs. Å ena sidan är likhetsprincipen tydlig i 

exempelvis fotbollens organisering och regelsystem där kvinnor och män spelar under 

samma premisser. Å andra sidan finns också en stark särskiljande princip eftersom 

kvinnor/flickor och män/pojkar tränar och tävlar separat. Likheten i spelet med 

separationen i dess utförande ger upphov till en jämförelse där damfotbollen ställs mot 

den normerande herrfotbollen, vilket även ses inom hockeyn. Inom idrotten finns en 

föreställning om att den manliga kroppen är den generella idrottskroppen, vilket 

påverkar vad som anses vara ”riktig” idrott (Grahn 2010, Larsson 2001). Inom hockeyn 

yttrar sig den manliga normen bland annat genom att den manliga kroppen ses som en 

förutsättning för ”riktig” hockey och blir då något som damhockeyn jämförs mot. 

Skillnaden i fysisk prestation varierar dock beroende på hur jämförelserna är gjorda 

eftersom många faktorer påverkar resultatet. Exempelvis visar resultat i Kajsa 

Gilenstams studie Gender and Physiology in Ice Hockey (2009) att nio av tio kvinnor 

förbättrade puckhastigheten vid slagskott när en mjukare klubba och lättare puck 

användes, vilket indikerar att prestationen kan påverkas av dåligt anpassad utrustning. 

Gilenstam (2009) beskriver vidare i sin studie hur fysiska skillnader är större mellan 

individer än kön. Trots det så har fysisk och psykologisk forskning om hockeyspelare 

utgått från den manliga kroppen och resultaten har oreflekterat ansetts sanna för hela 

mänskligheten (Gilenstam 2009).  

Damhockeyspelarna i Gilenstams (2009) studie delade uppfattningen om vad som anses 

”kvinnligt” och ”manligt” och de valde att inte utmana könsrollerna. Genom att 

acceptera traditionella normer för ”kvinnlighet” blev de därmed bättre behandlade för 

att de inte klev utanför normen. Spelarna beskrev männen som bättre spelare och mer 

dedikerade till sporten, till skillnad från kvinnor. Därför ansåg damspelarna att 

herrspelarna skulle få större ekonomiskt utrymme, utvecklingsmöjligheter och 

uppmärksamhet, denna hierarkiska ordning är enligt Gilenstam överordnad. Genom att 

kvinnorna delar bilden att de är sämre på att skjuta och passa pucken ger det en 

symbolisk bild av en damhockeyspelare som reproduceras vidare. När 

damhockeyspelarna fick testa den lättare pucken var inställningen att de inte ville ha 
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någon justering av materialet, de skulle vara ”riktiga” spelare med den ”riktiga” pucken, 

trots att de sköt bättre med den lättare pucken. Gilenstams studie visar att synen på 

kvinnan och mannen kan påverka de strukturella förutsättningarna inom idrotten, vilket 

i sin tur kan påverka individens möjligheter inom sporten. Skillnader i förutsättningar 

inom idrott mellan kvinnor och män riskerar därför att förstärka synen på kvinnan och 

mannen (Gilenstam 2009). 

3 Teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska ansatsen är inspirerad av feministisk postmodernism där grundsynen är 

att anlägga ett kritiskt reflekterande och problematiserande perspektiv på könskategorin 

och det sätt föreställningar konstrueras om ”kvinnligt” och ”manligt”. Studien utgår från 

centrala teoretiska begrepp om hur människor formar och formas till kvinnor och män.  

3.1 Genussystemet 
Genussystemet ska enligt Yvonne Hirdman förstås som en dynamisk struktur av 

processer, fenomen, föreställningar och förväntningar vilket skapar en ordningsstruktur 

mellan kvinnor och män. Genussystemet upprätthålls genom två bärande principer: 

dikotomin – isärhållandet där manligt och kvinnligt inte bör blandas – samt hierarkin 

där mannen är norm (Hirdman 2003). Detta system ger mönstret som visar hur kvinnor 

och män ska vara och uppfattas för att vara normala. Denna uppdelning lär oss också 

vilka normer som gäller vid val av kläder, hobbys, färger osv. för att uppfattas som 

”normal”. Hirdman menar att det är ur isärhållandet mellan könen som den manliga 

normen legitimeras och stabiliteten i genussystemet ligger i att se kvinnan och mannen 

som motpoler (Hirdman 1988). Genuskontraktet är det begrepp som används för att 

beskriva de förväntade rollerna och hur de ska interagera med varandra. Kontraktet är 

ömsesidiga föreställningar och ärvs från generation till generation där varje samhälle 

och varje tid har ett slags kontrakt. Kvinnlighet och manlighet är relativa begrepp, där 

kriterierna under historien har förflyttats för vad som anses vara kvinnligt alternativt 

manligt utom essensen att kvinnor och män utifrån sitt kön ansetts som varandras 

motsatser. Genom att tala i termer av genuskontrakt ges möjlighet att beskriva gränserna 

för de kvinnliga möjligheterna och relationen, mellanrummet mellan maskulinum och 

femininum. Mellanrummet kan ses som en gråzon som ger upphov till potentiella 

konflikter som utmanar försöken att se hur långt ”hon” och ”han” kan sträcka 

kontraktets innehåll till sin egen fördel, kallat genuskoreografi (Hirdman 1988). 
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Hirdman menar att alla människor har samma fundamentala ”längtor”, att båda könen 

har en inneboende längtan efter friheten och symbiosen. Där friheten ger expansion och 

ovisshet, medan symbiosen ger anpassning och trygghet. Dock har genuslogikerna en 

strukturell knytning, där mannen har friheten och kvinnan tilldelats symbiosen. Enligt 

Hirdman har frihetens längtan alltid funnits hos kvinnan, likväl har mannen längtat efter 

symbiosen (Hirdman 1988). Genussystemet ser Hirdman som en styrande och 

avgörande faktor i den historiska processen, vilket gör att det går att utpeka förhållanden 

som inte annars skulle ha observerats. Genom att föreställa kvinnor i historien som 

betydligt mer invävda i den mänskliga utvecklingen än bara som ”den andra” får man 

fram en kvinna som ständigt utmanat och bråkat om gränserna (Hirdman 1988).  

4 Metod 
En studie kan genomföras utifrån kvalitativa samt kvantitativa metoder. Kvantitativa 

metoder är att föredra då större mängd data ska ligga till grund för rapporten, medan 

kvalitativa metoder är att föredra när fokus ska ligga på företeelser som inte är kända 

(Denscombe 2009). Eftersom den aktuella studien analyserar självbilden hos tjejer som 

spelar hockey, var kvalitativa intervjuer och en deltagande observation aktuellt.  

4.1 Intervjuer 
Intervjuer är en lämplig metod för att samla in information och insikt i människors 

åsikter, erfarenheter och känslor. Genom att möta informanterna på ett ödmjukt och 

uppmuntrande sätt kan de känna större tillit och då på ett öppet samt ärligt sätt delge 

personliga uppfattningar menar Denscombe (2009) För studien var det viktigt att få 

fram spelarnas berättelser vilket gjorde att mitt val av metod föll på semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer där betoningen är att den intervjuade utvecklar sina synpunkter 

(Denscombe 2009). Intervjuerna skedde under mars månad genom tre fysiska intervjuer 

med spelare från Lag syd och två telefonintervjuer med spelare från Lag norr.  

Vid telefonintervjuerna med spelare från Lag norr gjordes inget ljudupptagning, utan 

samtalet transkriberades direkt. Svagheten vid en ljudupptagning är enligt Denscombe 

(2009) att kroppsspråket inte synliggörs, vilket man får med vid en videoinspelning, 

dock framhåller Denscombe att en intervju ändå ger god data för vidare hantering. 

Fördelen med personliga intervjuer är att forskaren kan fokusera på en person och kan 

därmed sätta sig in i svaren och följa berättelsen med lämpliga följdfrågor. Innan 

intervjuerna tematiserades frågeställningar; "Egenskaper för en hockeyspelare", 
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"Självbilden hos spelarna", "Att vara tjej i en manlig värld", "Karriär inom hockeyn". 

Tematiseringen samt några klara frågor gav en tydlig riktning och tillät utsvävningar av 

informanterna och av mig. En genomläsning av aktuella nyheter och ämnen samt 

baskunskaper innan intervjutillfällena gav möjlighet att ställa lämpliga följdfrågor 

utanför den planerade intervjuguiden. En nackdel med personliga intervjuer är att det 

begränsar antalet synpunkter och åsikter, vilket ger en snävare bild av 

forskningsområdet, vilket ska beaktas (Denscombe 2009). 

För att skapa en positiv och trygg miljö för spelarna fick de förklarat hur 

inspelningsprocessen skulle gå till samt studiens syfte och omfattning. Spelarna 

informerades om att materialet transkriberas och att intervjun avidentifieras samt 

behandlas konfidentiellt. Tjejerna fick information om att intervjun är frivillig och de 

har rätt att avbryta den när som helst samt avgöra vilka frågor de vill besvara 

(Dencombe 2009). Två av spelare valde att träffas i skolan och den tredje i 

hockeyarenan, tjejerna fick besked om att avsätta cirka 45 minuter och att välja ett rum 

som låg avskilt från övrig verksamhet. Spelarna från Lag norr valde mellan att 

genomföra intervjun över Skype eller telefon, båda valde telefonintervju. För en 

avslappnad inledning fick spelarna berätta om välbekanta ämnen, såsom var de bor och 

ålder. För att hitta de enskilda berättelserna om hur det är att vara damhockeyspelare var 

det viktigt att "läsa mellan raderna" samt identifiera huvudspåren. Det gav möjlighet att 

upptäcka en tråd i berättelsen som sedan följdes upp med följdfrågor (Denscombe 

2009). Spelarna fick även möjlighet att avsluta intervjun med chans att göra ytterligare 

inspel för att förtydliga berättelsen. Utskriften av intervjuerna gjordes löpande och gav 

tid till reflektion inför kommande intervju. Det medförde möjlighet att finslipa frågorna. 

Alla intervjuer kategoriserades efter temaområdena och materialet omfattar totalt 30 

sidor. En svaghet med metoden är att dataanalysen inte är förkodad och har därmed ett 

öppet format vilket innebär att datainsamlingen och analysen är ”baktung” i jämförelse 

med till exempel frågeformulär (Denscombe 2009). En ytterligare svaghet finns i 

transkriptionsprocessen där det ofta sker en mer eller mindre påverkan på underlaget, 

talspråk och skriftspråk är inte samma sak, exempelvis försvinner betoningar och 

ironier. Forskaren kan bygga in sin "mening" i händelsen. Därför är det viktigt för 

validiteten att forskaren är medveten om och reflekterar över de val som görs i 

hanteringen av informationen och hur det kan påverka analysen (Patel & Davidson 

2003).  
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4.2 Urval 
Under februari 2016 tog jag kontakt med två lag och dess tränare för att ta reda på om 

det fanns intresse för att delta i studien. Båda ställde sig positiva och hjälpte till att 

förmedla kontaktuppgifter till spelarna som sedan intervjuades. I studien kallas lagen 

Lag syd och Lag norr. Lag syd har under de senaste åren vuxit snabbt med många yngre 

spelare i damlaget, vilket kan ses som ett trendbrott. Lag norr är i uppbyggnadsfas och 

jobbar för att attrahera fler till damhockeyn. De olika utgånglägena för lagen var det 

som avgjorde valet av lag för studien. Lag syd marknadsför damlaget på hemsidan med 

”Vi har kul med mycket skratt och god kamratskap”, de spelar i division 1 och målet är 

att spela i Riksserien. I klubben finns det cirka 60 aktiva tjejer och damlaget består av 

spelare i åldern 13-41 år, där stommen i damlaget är i åldern 13-17 år. Åldersspannet är 

stort i damlaget, vilket är en effekt av att de inte har haft en nog stor grupp i tidigare 

flicklag. I hockeyklubben spelar herrlaget i SHL och det finns pojklag på junior- och 

ungdomsnivå. Lag norr spelar även de i division 1, de marknadsför sig med ”Alla som 

är sugna är välkomna”, målet är att de ska fortsätta spela i division 1. Laget består av 

cirka 20 spelare i åldern 15-20 år. Lag norr ingår i en klubb med 200 aktiva spelare 

fördelat på pojklag och ett herrlag som spelar i division 2. Val av informanter skedde 

genom att de fick anmäla sitt intresse till tränaren för att delta vid intervjun. I Lag syd 

kom vi även överens om att göra en observation. Totalt intervjuades fem spelare och en 

observation genomfördes.  

4.3 Observation 
Studien innehåller en deltagande observation av Lag syd. Inom samhällsvetenskaplig 

forskning finns två huvudsakliga typer: systematisk observation och deltagande 

observation. Den systematiska observationen lämpar sig särskilt till kvantitativ data och 

statistisk analys. Deltagande observation används för att tränga in i situationer för att 

förstå kulturer och processer i de grupper som studeras. Valet av deltagande observation 

var därför relevant för denna studie. En observation är en metod som oundvikligen kan 

ses som ett inslag av personlig tolkning av en situation (Denscombe 2009). Forskaren 

ska minimera störningar så att det blir möjligt att se saker på det sätt de normalt 

framträder, lära av situationen och känna av stämningen (Denscombe 2009). Min roll 

var att ”vara där”, jag hade bara ett tillfälle för observation och då handlade det om att 

skaffa ett helhetsintryck och känsla för situationen och inte fastna i detaljer. Jag var 

öppen med tjejerna och berättade om studien och syftet med observationen. Under 
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observationen fördes inga anteckningar eftersom det skulle kännas onaturligt för mig 

och för dem, intrycken sammanfattades hemma. Nackdelen med deltagande observation 

är bland annat tillförlitligheten, forskarens ”jag” påverkar data och det är svårt att 

upprepa studien för att kontrollera pålitligheten (Denscombe 2009). 

4.4 Etiska överväganden 
För att forskning ska vara etisk finns det några principer, för det första, respektera 

deltagarnas rättigheter och värdighet, för det andra undvik att deltagarna lider någon 

skada av medverkan och för det tredje arbeta på ett sätt som är ärligt och som 

respekterar deltagarnas integritet (Denscombe 2009). Detta togs i beaktande och 

tränarna fick skriftligt underlag kring studiens innehåll, hur den skulle genomförs och 

vilket utbyte undersökningen sannolikt kommer att ge. Informanterna fick information 

om principerna för det frivilliga deltagandet i undersökningen (Denscombe 2009). För 

att kunna garantera anonymitet har spelarna getts fiktiva namn och det finns inte heller 

en deltagarpresentation. 

4.4.1 Att	  intervjua	  barn	  

Tre av informanterna var under 15 år och då krävs tillstånd av vårdnadshavare för att 

delta. Vårdnadshavarna till dessa ungdomar fick information av mig och tränarna om 

studien och godkände medverkan skriftligt och muntligt, vilket Denscombe (2009) 

lyfter fram som en viktig del för att hantera en studie etiskt korrekt. 

5 Redovisning av resultat och analys 
Observationens intryck används som bakgrund vid analysen och avhandlas inte i ett 

eget kapitel. Nedan presenteras resultat och analys efter fyra teman: ”Egenskaper för en 

hockeyspelare”, ”Självbilden hos spelarna”, ”Att vara tjej i en manlig värld” och 

”Karriär inom hockeyn”. Temana presenteras i ovannämnda ordning men de överlappar 

också delvis varandra. Analysen delges löpande efter respektive resultatavsnitt.   

5.1 Observation 
Observationen skedde under en kvällsträning, jag kom dit i god tid och hann se lite av 

en annan isträning som pågick. Spelarna anslöt under kvällen och jag hälsade kort på 

tränaren som var i deras förråd och plockade fram träningsbackar med kläder och 

hockeyutrustning inför kvällens pass. I omklädningsrummet luktade det svett och tjejer i 

alla åldrar samsades om den lilla ytan som fanns för ombyte. Efter att ha hälsat på 
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tjejerna som jag skulle intervjua satt jag mig på sidan om för att inte störa dem i onödan. 

Backar med hockeyutrustning trängdes på golvet och tjejerna tjoade och pratade friskt 

om dagens händelser. Stämningen var positiv och vissa spelare var mer pratiga än andra 

som istället var mer fokuserade på att få på grejerna för att sedan gå ut på isen. Några 

blev nyfikna på studien och ville veta mer om innehållet. Jag stannade kvar i 

omklädningsrummet tills de flesta gått till ishallen och hann därmed prata med några 

om vad de trodde om kvällens träning. Väl ute på isen drog laget igång med 

teknikövningar och några korta matcher. Damlaget delade is med ett annat lag, 

flicklaget, vilket ibland sker eftersom det är för få isytor. Under träningen deltog även 

några killar, som jag vid intervjun frågade mer om. Det visade sig att de ibland är med 

killar som inte är fullt aktiva i något lag men försöker hitta motivationen igen. De är 

enligt en spelare bra att de är med och höjer tempot i träningen. På isen är det fullt fokus 

på övningarna och tjejerna ser ut att ha kul och tränar på puckkontroll och närspel. Det 

är stor skillnad på ålder och erfarenhet mellan spelarna, vilket syns på isen då de gör 

övningar. Efter träningen dricker de vatten och skojar med varandra, jag upplever ett 

gott kamratskap mellan dem. I omklädningsrummet pratar jag med några spelare för att 

höra hur träningen var och de upplevde den som rolig, helst eftersom de fick spela 

”match”. Jag lämnar omklädningsrummet då det är dags för dusch och dröjer istället 

kvar utanför för att byta några ord med spelare som jag sedan ska intervjua.  

5.2 Intervjuer 
Analysen av intervjuerna började redan vid intervjutillfället då jag lyssnade till var 

berättelsens fokus låg, det var vanligt att spelarna återkom till specifika tankar och 

åsikter som de gärna ville framhålla. Analysen fortsatte vid transkriberingen och efter 

detta skedde en genomläsning av materialet sedan tematisering av tjejernas svar. 

5.3 Tema 1 - Egenskaper för en hockeyspelare 
I intervjuerna med spelarna Moa, Ella, Sara, Wilma och Bea berättar de vilka 

egenskaper som de anser att en bra hockeyspelare ska ha. De kommer bland annat fram 

till att en bra spelare ska vara positiv, ha kroppskontroll, behärska sin aggressivitet, ha 

vinnarskalle, vara driven, träningsvillig, tuff, snabb och duktig med klubban samt en 

lagspelare. Flera av spelarna framhåller att gemenskapen är viktig för prestationen på 

isen. Det är också viktigt att man respekterar varandra i laget. Sara säger med eftertryck 

att det är viktigt att inse sina brister och behålla fokus på spelet: En bra spelare måste 

ha egendriv, självinsikt, måste kunna inse vad man måste träna på, fokus som jag sa, 
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och det är typ det. Moa framhåller likväl som Sara att det är fokus på laget som är 

viktigt: [att vara] en förebild inför andra inom laget, att man håller ihop, hitta mål för 

laget, laganda, […], engagerad och fokuserar på viktiga saker, […] är man i laget så 

handlar det om laget, inget annat. Även för Ella är det viktigt att uppmuntra varandra 

för att laget och lagkamraterna ska utvecklas. Hon menar att viljan är viktig och precis 

som Sara samt Moa framhåller hon lagandan. Wilma och Bea betonar att det handlar om 

att prestera och agera för att laget ska nå framgång, vilket innebär eget hårt arbete och 

att pusha lagkamraterna, Wilma säger: En bra hockeyspelare ger allt i alla situationer, 

gör allt för att vinna en match, peppar andra i laget. Bea beskriver med skärpa i rösten 

hur hon ser på en bra spelare, Positiv, peppar laget, kan ta kritik, spelförståelse, vill 

utvecklas, gör sitt bästa. 

 
Flertalet av spelarna anser att det finns olika förväntningar på könen samt antyder att det 

är normbrytande att vara tjej och spela hockey. Wilma beskriver med lite uppgiven ton 

hur omgivningen antar att hon exempelvis är lite tuffare bara för att hon spelar hockey: 

Jag vet inte, Det är svårt att säga. När folk frågar vad jag håller på med, så tror de inte 

att det finns tjejer som spelar hockey, de förväntar sig inte riktigt det. Jag tänker att 

vissa tror att man ska vara tuff, lite tuffare än andra. Lite bättre på idrott.  Några 

spelare anser att det finns olika fysiska förväntningar och föreställningar mellan könen. 

Enligt Bea och Moa förväntas tjejerna ha hög spelförståelse och god teknik snarare än 

att ”driva uppåt” och spela hårt. Bea beskriver krasst att: Killar ska skjuta hårdast, åka 

snabbast. Mer än att jobba från grunden med att laget ska byggas upp.  Moa berättar 

med lätt irritation i rösten att omgivningen ser på hockeytjejerna som det svagare könet: 

Killarna jobbar nog hårdare enligt de flesta och är starkare och tjejer är svagare i 

andras ögon. Det är typ så. 

Spelarna framhåller en kritisk syn och ifrågasätter varför det ska vara skillnader mellan 

könen. Det framkommer också att de upplever åtskillnad under träning, där tjejerna får 

mer träning i spelförståelse än killar. Spelförståelsen är ett begrepp som flera spelare 

lyfter upp som en skillnad gentemot killarna och det är också spelförståelsen som 

damhockeyn marknadsför som sin styrka. Moa beskriver smått ironiskt hur hon 

upplever skillnaden på isen, där tjejerna har en mer avvaktande roll än killarna: 
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Det borde ju vara samma saker, men det är nog olika saker, men en kille kanske ska 
vara starkare på isen. Men det vet jag inte varför egentligen? […]För killarna är det 
hårt jobb och driv uppåt, så är det hela tiden.  För tjejerna är det mer avvaktande, inget 
händer på planen och tyst och lugnt. (Moa) 
 
Ella lutar sig fram och pratar med inlevelse hur skillnaden mellan könen syns i spelsätt 

där tjejerna tänker och sedan agerar, till skillnad från killarna som hon anser spelar mer 

kort och rappt. Hon fortsätter resonera kring olikheterna och beskriver med eftertryck 

att de inte alls bryr sig om tacklingsregeln när de väl är match: 

  
Jag tror att vi tjejer är mer kända för vårt spelsätt, att hålla i pucken. Killar är mer fart 
och snabbt, man passar och håller pucken för sig själv och när det väl är pass så är det 
snabba passningar. […]För tjejer är det lite noggrannare man får bättre spelförståelse 
i början, alltså man fattar hur det blir. Det är lite lugnare, för att tjejer inte är lika 
upphetsade i huvudet som killar är,[…]Sedan så tycker väl folk, det är en regel att tjejer 
inte får tacklas på alla sätt som killar får, men när vi väl spelar så är det väldigt hårt. 
De reglerna stopper inte tjejerna som spelar hockey. Vi tacklas ändå. (Ella) 
 
Bea och Sara resonerar om hur samhället har förväntningar på vilka sporter som tjejer 

och killar bör välja för att inte bryta mot normer och uppfattas som onormala. I 

samtalen framkommer även tankar om övriga normer och förväntat agerande som de 

anser könen är tilldelade, Bea med flera beskriver även att damhockeyn är osynlig, Bea 

säger: Det är väl mer normalt att killar spelar. Man sticker ut lite om man spelar som 

tjej. I samhället så killar spelar hockey och gillar blått, tjejer gillar fotboll eller 

volleyboll. Många vet knappt att det finns damlag. Sara beskriver krasst att tjejer 

förväntas vara lite mer som killar för att passa in i normen som hockeyspelare: 

 
Men det blir nog lite mer att tjejerna förväntas vara lite mer som killar, till exempel att 
man inte gråter om man slår sig och sånt. För det är ju så i samhället, killar ska inte 
gråta om de slår sig. Sedan blir det lite att man ska vara lite tuffare, men samtidigt så 
är det ju en tuff sport och får man en smäll så lägger man sig ju inte på isen och gråter, 
[…] i hockeyn så reser man sig upp och kör. (Sara) 
 
Ella betonar att förväntningarna skiljer sig beroende på hur insatt personen är i hockey 

och vilken relation de har till henne. Ella lyfter också perspektivet att det är 

omgivningen som gör åtskillnad mellan könen:  

 
Det beror väl på från vilket perspektiv som man ser det. Som förälder så förväntar man 
sig samma sak. Från någon som bara kollar så förväntar man sig att killen antagligen 
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är bättre än tjejen. Och tuffare än tjejen, för killar har lättare att bygga muskler, killar 
har mer möjlighet att träna, och det är väldigt få ställen som har tjejer som spelar 
hockey. Så jag tror det är lite det. Men jag tror att man har samma förväntningar, båda 
vill ju samma sak. Eller mot samma grej. (Ella) 
 
Moa och Sara upplever att omgivningens syn på dem som hockeyspelare per automatik 

ger egenskaper som tuff och tävlingsinriktad, med god självkänsla. Moa redogör ett 

exempel från skolidrotten där omgivningen förväntar sig att hon ska prestera bra och 

vilja vinna, för att hon är hockeyspelare: Då tar de mig som tuff och tävlingsinriktad, 

som att jag har en tävlingsinstinkt. Att jag litar på mig själv.  Sara upplever samma sak 

som Moa och berättar att lärare och andra anser att hon tack vare hockeyn är en trygg 

och kompetent person som klarar svåra och ansvarsfulla uppgifter. Sara förställer rösten 

och förklarar myndigt att: ’Sara kommer klara av det här, hon har drivkraften, hon 

spelar hockey, hon klarar av det här’, mer förtroende på vissa uppgifter[…].  Wilma 

menar att det är orättvist att det finns olika förväntningar på könen men framhåller 

också att killarna är bättre och då kommer högre krav: Jag tycker det ska vara lika, Men 

det är högre förväntningar på killar, det är en högre nivå, de är ju bättre generellt. Sara 

har en annan uppfattning än Wilma, hon anser att det inte finns skilda förväntningar 

mellan könen, utan att det är laget som håller ihop individen och ger den trygghet som 

behövs för att bli en hockeyspelare. Sara lutar sig fram och deklarerar tydligt att 

hockeyn ger gemenskap som lyfter personer till att klara utmaningar: Nej, jag tror inte 

det. Alla kan bli hockeyspelare om de vill. Alla spelare är ju framåt, sedan får man 

trygghet i laget. Om personer inte känner en trygghet, så kan laget ge det och det följer 

en hem och till skolan.  

5.3.1 Analys	  av	  tema	  1	  	  

I spelarnas berättelse om skillnader i förväntningar mellan tjej- och killspelare framkom 

många föreställningar om vad en tjej respektive kille som är hockeyspelare ska prestera 

och representera. Exempelvis sa Bea: Killar ska skjuta hårdast, åka snabbast. Mer än 

att jobba från grunden med att laget ska byggas upp. Fler spelare beskrev hur de genom 

sitt hockeyutövande fick egenskaper av omgivningen som kan anses som manligt 

kodade, exempelvis tuffa, självständiga och bra på idrott. Det går i linje med hur 

Larsson (2005) beskriver att idrotten bidrar till att skapa manliga normer som utövarna 

förväntas vara en del av.  Dock så ansåg bland annat Wilma att det inte fanns samma 

krav på dem som för killarna att prestera hårt på isen eftersom: Det är högre 
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förväntningar på killar, det är en högre nivå, de är ju bättre generellt. Vid en direkt 

fråga om vad de fysiskt väntas leverera på isen, så visste inte spelarna vad som 

förväntades. Detta kan tyckas anmärkningsvärt i en sport som spelarna själva beskriver 

som fysiskt krävande, vilket något som de också visade prov på under 

observationstillfället då spelarna körde tuff isträning. Olofsson (1989) beskrev i sin 

avhandling hur dåtidens expertis under tidigt 1900-tal hävdade att kvinnors deltagande i 

idrott främst var för motion och inte tävlan, kvinnokroppen var inte stark nog för 

ansträngande fysiska moment. Att denna föreställning delvis lever kvar visar Ella med 

resonemanget om att de förväntades ha en högre spelförståelse och god teknik än att 

”driva uppåt” och spela hårt, -tjejer är kända för vårt spelsätt-. Intressant är att den 

egenskapen inte kom upp vid beskrivning av en ”bra hockeyspelare”. Det kan tolkas 

som att det är en egenskap som anses ”kvinnlig” och därför inte premieras i den manliga 

normen som präglar hockeyns kännetecken av ”snabba och hårda puckar”, vilket är en 

direkt beskrivning av den manliga överordningen som Hirdman (2003) beskriver inom 

genussystemet. Killarna förväntades skjuta hårdast och åka snabbast. Moa sa att: 

Killarna jobbar nog hårdare enligt de flesta och är starkare och tjejer är svagare i 

andras ögon. Sara menade att det inte alls var skillnad fysiskt mellan könen, utan båda 

har samma förutsättningar att spela bra hockey, vilket band annat stödjs i Gilenstams 

studie där nio av tio kvinnor förbättrade puckhastigheten vid slagskott när en mjukare 

klubba och lättare puck användes. Det indikerar att prestationen kan påverkas av dåligt 

anpassad utrustning. Gilenstam beskriver vidare hur genusregimen inom idrotten 

befäster och utmanar hur tjejerna ser på sig själva som spelare och det finns stor 

potential att utmana rådande normer genom att anpassa utrustning och därmed 

ifrågasätta den manliga kroppen som den ”riktiga” idrottskroppen (Gilenstam 2009). 

”Spelförståelse” kan även ses som en markering av isärhållandet mellan könen där 

damhockeyn marknadsförs och illustreras som den alternativa hockeyn vilket erbjuder 

en upplevelse av ”god spelteknik och spelförståelse”, i motsats till herrhockeyn som 

erbjuder ”driv uppåt och hårda tacklingar”. Larsson (2001) beskriver hur den jämställda 

idrotten har konstruerat kvinnlig idrott som något kvalitativt annorlunda än manlig 

idrott, vilket även kan illustreras med tacklingsregeln som särskiljer dam- och 

herrhockeyn. Isärhållandet mellan könen är enligt Hirdman (2003) det som gör att den 

manliga normen legitimeras, vilket gör att damhockeyn utformas efter herrhockeyn som 

norm och jämförs därmed med den ”riktiga” herrhockeyn och dess spelare. Spelarna är 
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medvetna om att damhockeyn är ”den andra hockeyn” och Moa anser att damlaget 

rankas efter pojkarnas U16, vilket innebär att de är lägst i hierarkin. Spelarna varken 

begär eller förväntar fullvärdig plats inom exempelvis arenan med eget 

omklädningsrum, som Sara säger: Vi är ju också ett A-lag […] skull vilja ha ett eget 

omklädningsrum, men det vill ju alla ha. Det kan också exemplifieras med spelarnas 

acceptans över att ibland flytta sin träning för att pojklagen måste ha lokalerna eller att 

laget delade omklädningsrum och is med flicklaget. Flicklaget ser damlagets 

förutsättningar och sammantaget får de en snäv bild av möjligheter och 

handlingsutrymme inom damhockeyn.  

 

Människor socialiseras in i könsroller som präglar vad som anses normalt kvinnligt och 

manligt (Butler 1993 se Ambjörnsson 2003) och spelarna lyfte fram normerna inom 

samhället som något påtagligt då de valt att spela hockey. Sara menade att tjejer 

förväntas vara lite mer som killar och ger exempel på att killar inte gråter och att 

tjejerna ska vara tuffa. Moa med flera spelare fick också möta omgivningens 

föreställningar att killar har bättre fysik än tjejer, vilket gör dem till bättre spelare: Det 

borde ju vara samma saker, men det är nog lite olika saker, men en kille kanske ska 

vara starkare på isen. Detta mötte frustration hos spelarna som menade att de tränar lika 

hårt som killarna och kämpar för att utvecklas och vinna matcher. De förväntade 

rollerna mellan könen och hur de ska interagera med varandra beskrivs i 

genuskontraktet (Hirdman 1988) och tjejerna ifrågasatte skarpt könsrollerna och hur 

omgivningen antar att de är coola och tuffa för att de spelar hockey samtidigt som de 

beskrivs som svagare än killarna. Ella menade att oavsett kön har man som person 

samma förväntningar på sig själv och att det är omgivningen som reproducerar 

isärhållandet mellan tjejer och killar inom hockeyn.  

5.4 Tema 2 - Självbilden hos spelarna 
Spelarna beskriver sina egna egenskaper med begrepp som god spelförståelse, en 

lagspelare, positiv, kämpaglöd och vilja att bli bättre. Wilma, Bea och Sara säger 

bestämt att de ger allt under träningar och matcher, Wilma: Jag är duktig på att läsa 

spelet.(...) Hjälper till att pusha på alla de andra, gör mitt bästa. Både träning och 

matchen och utanför planen. Även Bea lyfter fram god spelförståelse. Sara är även hon 

tydlig med att hon är dedikerad till hockeyn. Hon beskriver matcher där spelare var 

taskiga mot motståndarlaget och ropade glåpord, och hon säger med skärpa i rösten att 
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det inte är något som hon håller på med: Jag ger allt i alla situationer, ger 110 procent, 

jag ger allt, är inte där för att jävlas med folk eller slänger glåpord efter folk. Jag är 

här för att spela hockey. […] Jag är mig själv fast jag spelar hockey. Moa upplever att 

det var svårt att förena sin idrott med umgänget utanför isen. Hon beskriver med vånda i 

rösten hur kraven att finnas på flera ställen inte funkar om hon samtidigt ska utvecklas i 

hockeyn: 

Dom peppar liksom inte mig utan dom vill nästan göra så att jag slutar med hockey, 
känns det som. Vissa av dom, det är som när de frågar om jag ska hänga med efter 
skolan för att plugga, säger jag att jag har träning så säger hon: ’alltså den här 
träningen, du bryr dig bara om träningen, inte mig, det är bara hockeyn i ditt huvud’, 
[…]Dom vet ju att jag har hockeyn om hjärtat, helt klart. Men jag har ju dom också, det 
är jättesvårt, man vill ju vara på bägge hållen. (Moa) 
 

Även Sara möter sina vänners ifrågasättande, när hon väljer träning framför dem. Sara 

säger bestämt att för henne så handlar det som att hon vill satsa på hockeyn, oavsett vad 

vännerna tycker: Mina kompisar ’du prioriterar träningen framför oss’ och jag bara ’ja 

det gör jag. Jag ska bara träna, kommer en timme senare’.  Hockeyn har även gjort att 

det för Wilma innebär problem med att umgås med tjejkompisarna utanför hockeyn: 

[ända] sedan jag börjat så har jag hängt med killar, så jag har svårt att hänga med 
tjejerna. […]vi har inte samma intressen. Dom tänker mer på skolan, jag mer på 
sporten. Många hade önskat att de börjat med hockey när de ser hur mycket den vuxit. 
De tror inte tjejer ska göra det. (Wilma)  

Spelarna berättar hur de hanterar motgångar och irritation. Ella och Moa beskriver hur 

de hanterar bakslag genom att inte vara utåtagerande, utan istället hantera frustrationen 

inom sig, Ella säger att:  

Jag tror att jag är väldigt glad, framåtriktad, vill alltid spela, vill nå högre än var jag 
är. Sedan finns det ju motgångar, och jag blir negativ men jag drar inte ned andra, jag 
kan bli riktigt arg bara för en stund. Påminna mig själv för en stund, peppa mig själv, 
nu får jag skärpa mig. […] jag kan bli väldigt arg, men jag tar inte ut det på några 
andra, utan håller det inom mig, å ser till att de andra är glada. (Ella) 

Även Moa beskriver sig själv som positiv och att ilska hanteras inombords istället för 

att visa det utåt till lagkamrater eller för omgivningen. Moa beskriver lågmält hur hon 

hanterar frustration: 
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Jag är nog väldigt positiv när det gäller, men jag kan också trycka ner mig själv, tror 
jag, i vissa situationer. Ja, att jag inte kan, om jag missar en puck så blir jag arg på mig 
själv. Men då är det på mig själv och inte på någon annan. Å det är jag ganska bra på, 
jag trycker inte ut det över laget, utan det är bara på mig själv, det stannar hos mig 
liksom. (Moa) 

Moa, Ella, Sara, Wilma och Bea beskriver hur hockeyutövandet påverkar hur de ser på 

sig själva. De framhåller att i omgivningens ögon gör de något unikt och coolt, vilket 

gör dem stolta. Sara beskriver glatt att hockeyn alltid ger ett samtalsämne: Jag tycker 

det känns som att det är något speciellt, det är väldigt få tjejer som spelar hockey. Man 

sticker ut och gör något som man väldigt gärna vill göra. ’Vad gör du då?’  Jag spelar 

hockey, ’wow!’. Det blir alltid ett samtalsämne. Vidare beskriver tjejerna hur 

lagkompisarna ser på dem som spelare. Många av dem lyfter fram att de nog ses som 

glada lagspelare med kämpaglöd. Moa framhåller och beskriver uttrycksfullt att hon 

inte är rädd för närspel utan kan uppfattas som aggressiv: 

Dom skulle nog säga att jag är lite aggressiv tror jag. Jag är oftast inne i närkamperna, 
framför mål, får lite stryk här och där av de större spelarna vi möter. Jag står upp för 
mig själv och tar emot smällarna […], även fast jag är liten i jämförelse med de andra 
som vi möter. Stark och vilja.  (Moa) 

Spelarna namngav några förebilder som de har inom hockeyn, namn som kom upp var 

Maria Rooth, Erika Holst, Andreas Hadelöv, Peter Forsberg och Henrik Lundqvist. Bea 

är den enda spelaren som nämnde Damkronorna. Ella lutar sig tillbaka och formulerar 

en önskan att kunna leva som NHL-proffsen gör:  

Nej inte riktigt, […]Men jag vill göra som Oliver Ekman-Larsson, […]Henke samma 
sak. Göra en bra karriär i Sverige och sedan flytta över och göra en bra karriär där. 
Jag vill ha det som dem. Erika Holst är också en bra förebild som gjort mycket bra 
inom hockeyn. (Ella) 

5.4.1 Analys	  av	  tema	  2	  	  

Samtalet med tjejerna visar att spelarna har ett komplext förhållande till sin självbild, 

tjejerna pendlar mellan omgivningens syn av en ”riktig” hockeyspelare och sin identitet 

som avvikande damspelare. Moa, Ella och Bea måste förklara sitt val att spela hockey 

och de måste bevisa att de verkligen kan spela hockey. Den manliga överordningen 

inom hockeyn skapar normer som tjejerna förväntas ta sig an. Samtidigt som 

damhockeyn särskiljs från herrhockeyn genom andra regler och förväntade normer av 
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kvinnlighet. Genuskontraktet beskriver förväntade roller  mellan könen och Hirdman 

(1988) menar att genom att tala om kontraktet ges möjlighet att synliggöra gränserna 

och därmed skapa ett nytt handlingsutrymme. De flesta spelarna framhöll sig själv som 

ambitiösa i skolan och såg att utbildning var en naturlig och viktig del både nu och i 

framtiden. Deras vänner som inte var idrottare förstod inte alltid all den tid som de la 

ner på träning och matcher, vilket gav spelarna dåligt samvete om de sa nej till att 

umgås. Moa och Sara beskrev hur de slets mellan de olika kontexterna, Moa: Dom vet 

ju att jag har hockeyn om hjärtat, helt klart. Men jag har ju dom också, det är 

jättesvårt, man vill ju vara på bägge hållen. Spelarnas beskrivning av konflikten mellan 

idrotten och livet i övrigt har sin motsvarighet i Larssons (2001) studie där han hänvisar 

till en text från Ledarskap på kvinnors vis: Vi är människor först, sen idrottsutövare.  

Precis som hockeytjejerna i min undersökning som slits mellan vänner och hockeyn, 

beskriver texten om Ledarskap på kvinnors vis hur kvinnor hamnar i en konflikt mellan 

livet och idrotten, där livet är det som får komma först. Tjejer förväntas ta ansvar över 

relationer istället för att omfamna friheten och omvärlden (Hirdman 1988). Spelarnas 

krav på att ta hand om relationer och umgänge kan förstås som ett inskränkande av 

möjligheterna och framtidsdrömmarna för hockeytjejerna.  Moa, Ella, Sara, Wilma och 

Bea beskrev hockeyn som en livsstil, vilken de älskade, tjejerna gillade gemenskapen 

och att vara ett lag som pushade varandra till framgång. Under observationstillfället 

befann jag mig i omklädningsrummet och kunde ta del av den positiva stämningen och 

på isen fortsatte de att prata med varandra och ge beröm för bra insatser. Wilma beskrev 

hur lagandan byggde upp alla spelare: En bra hockeyspelare ger allt i alla situationer, 

gör allt för att vinna en match, peppar andra i laget. Spelarnas självbild påverkades av 

att spela hockey, eftersom andra såg dem som annorlunda, de hade gjort ett val som få 

tjejer gör. De förmedlade stolthet över att spela hockey, en sport som genom sin starka 

manlighetskodning har hög status. Genom valet att träda in på en så starkt 

manlighetskodad arena som hockeyns utmanar tjejerna normerna för kvinnlighet. Som 

Bea säger: Ja, de är väl mer normalt att killar spelar. Man sticker ju ut lite om man 

spelar som tjej. I samhället så killar spelar hockey och gillar blått, tjejer gillar fotboll 

eller volleyboll. I det avseendet kan tjejerna ses som ett slags könsrebeller och utmanar 

genuskontraktets barriärer för att se hur långt de kan utmana förväntade normer inom 

och utanför hockeyn. Den manliga överordningen styrs av hur svag eller stark 
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isärhållningen är mellan könen. Ju svagare isärhållning, desto mer illegitim blir den 

manliga överordningen (Hirdman 1988), vilket då kan påverka normerna inom hockeyn. 

  

Ella nämnde att hon alltid varit en ”pojkflicka”, hon beskrev det med att hon jämt 

umgåtts med killar, inte lekt med dockor och att hennes rörelsemönster var mer som en 

killes: Asså när man spelar spel så sitter vissa tjejer upprakt, medan jag sitter mer som 

en kille (sätter sig framåtlutad och bredbent). I relationen till tjejkompisar utanför 

hockeyn upplevde några av spelarna ett avstånd eftersom de inte kunde förstå hur de 

kunde lägga så mycket tid på hockeyn samt en viss avundsjuka för att de spelar hockey, 

som Wilma sa: Många hade önskat att de börjat med hockey när de ser hur mycket den 

vuxit. De tror inte tjejer ska göra det. Den problematiska relationen till vissa kompisar 

som några spelare gav uttryck för kan förklaras med att spelarna gick över förväntade 

könsgränser där beteendet inte stämde överens med en ”normal” femininitet, tjejerna 

gick över gränsen för vad en biologisk kvinnokropp förväntas göra (Butler 1997 se 

Ambjörnsson 2003). Spelarna befinner sig ofta inom en gråzon där de vandrar mellan 

vad som är den förväntade bilden av en hockeyspelare och förväntad kvinnlighet. När 

Moa och Ella berättar om hur de agerar vid frustration kommer vi till något intressant. 

De beskriver hur motgångar och ilska hanteras inombords istället för att visa det utåt, 

vilket skulle vara en mer naturlig reaktion i hockey som domineras av explicita 

handlingar. Larsson (2005) menar att idrottsrörelsen har skapat en 

jämställdhetsteknologi som gör att tävlingsinriktade tjejer, synnerligen tonårstjejer anses 

onormala och problematiska. Larsson (2001) beskriver hur flickor normaliseras till 

omtänksamma och hjälpsamma flickor som är bra på att tala om känslor, detta 

formande antas vara fulländad i puberteten. Intressant är att tjejerna å ena sidan har 

inordnat sig efter den manliga normen att inte gråta, men de har å andra sidan valt att 

inte agera utåt vid frustration. Att inte handla utåt kan ses som att spelarna agerar med 

ett normalitetsalibi för att behålla ett feminint beteende och därmed vara säkra på att 

inte gå över gränsen till att uppfattas manliga, eller som problematiska tjejer (Larsson 

2005). När spelarna fick frågan om förebilder var det svårt för flera av dem att svara, de 

hade inte några självklara namn. Något att lägga märke till är att deras val av förebilder 

till majoritet var män, både som nära anhöriga och proffs. Erika Holst och Maria Rooth 

nämndes som förebilder, endast Bea nämnde Damkronorna. En fundering är då om 

avsaknaden av förebilder påverkar deras syn på möjlig proffskarriär som 
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damhockeyspelare. Den manliga överordningen syns då vi pratar om förebilder och 

tjejernas förebilder som till stor del är män gör därför att deras utövande speglas mot en 

manlig idealbild av en hockeyspelare, vilket minskar deras tro på en egen proffskarriär.  

 

5.5 Tema 3 - Att vara tjej i en manlig värld 
I tjejernas berättelse urskiljs en stolthet över utövandet av hockeyn eftersom de gör 

något som inte många tjejer gör. Många spelare upplever att de får ett positivt 

bemötande för att de vågar spela hockey men blir provocerade av omgivningens snäva 

normer för vad som anses normalt. Ella säger exempelvis att hon får många frågor om 

hur det är att vara tjej och hockeyspelare. Moa, Ella, Sara, Wilma och Bea ser sig själva 

som ambassadörer för damhockeyn och försöker framhäva att samhället faktiskt 

utvecklas och tjejer kan och får spela hockey. Ella beskriver med ambivalens hur 

bemötandet både känns smickrande och irriterande på samma gång:  

Det känns konstigt eftersom för mig är det självklart att tjejer spelar hockey. Eftersom 
jag själv gör det […] Men sedan när de säger ’coolt’ då blir man glad, men blir ändå 
när de säger, har de inte insett att det är tjejer som spelar. Så det är lite olika 
reaktioner man får. Jag brukar typ svara och säga att tjejer vill också spela hockey 
[…]samhället utvecklas. Det blir mer och mer tjejer, ja alltså förklara för dem. (Ella) 

Även Bea får ett förvånat bemötande då hon berättar om hockeyn, samt att flera tycker 

det är häftigt att hon som tjej spelar hockey. Bea framhåller att hon väljer att inte låta 

omgivningens stundtals negativa syn påverka henne.  

Många som bara ’VA?’ Det är många som tycker att det är konstigt att tjejer spelar. 
Vissa anser att hockey är för killar, oavsett vem det är som reagerar. Antagligen så är 
de inte så insatta. Man bryr sig inte. Många tycker att det är coolt, det är annorlunda. 
Att man gör något annat än vad andra gör. (Bea) 

Även Wilma upplever att damhockeyn är osynlig och att omvärlden ofta blir glatt 

överraskad när de träffar en hockeytjej: Folk vet inte att damhockeyn finns. De tycker att 

det är roligt att man som tjej spelar. Och att folk ser upp till en som gör något som 

andra inte vågar göra. Sara berättar med engagemang hur hon bemöter personers frågor 

och att bemötandet är olika beroende av ålder och kön:  

Jag får mest positivt, killar som spelar ’vad kul’, andra killar ’vad coolt’. Det är nog 
snarare tjejer som ’å slåss du?’. Det är mer äldre som ’spelar du hockey?’ Det känns 
bra, jag säger att det är jättekul och du borde också testa. När de säger ’wow!’ så har 
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det fått något att tänka på och ju mer normalt det blir, så blir det fler lag och så vidare. 
(Sara) 

Ella beskriver med ett leende hur hon ofta får frågor om hur det är att spela hockey. Hon 

upplever att det är mycket positiva tongångar då folk får veta hur det är att vara 

hockeytjej: 

Det är väldigt ofta bara ’oj spelar du hockey?’. Men efter ett tag tycker det att det är 
coolt. Men sedan ställer de mycket frågor: hur blir man behandlad, är det stor skillnad, 
tränar du med killar, får ni lika mycket tid som killar? Eftersom utifrån så är det en 
killsport. Hur det är att vara en hockeytjej. Men det är mycket positivt och de tycker att 
det är bra. (Ella) 

Moa uppfattar även hon att killar får ett annat bemötande som helhet. Moa beskriver lite 

irriterat att hockeytjejer blir degraderade av andra tjejer.  

Ja, alltså killarna blir bemötta på ett helt annat sätt. Tjejerna, de ser ner på oss lite för 
att vi spelar hockey känns det som, kan man nästan säga.[…]Jag vet inte varför men 
alltid när jag berättar att jag är en hockeyspelare då säger de ’oj, är du 
hockeyspelare!’ De blir så chockade över att en tjej är hockeyspelare typ. Så de tror 
inte att vi tjejer kan spela hockey eller nått. Känns det som i alla fall.  (Moa) 

Tjejerna diskuterar hur de ser på sina chanser att utvecklas som spelare, många 

framhåller att de olika ambitionerna i lagen gör det svårt att sätta en hög ribba för sin 

egen utveckling. Bea saknar konkurrens för att utvecklas under träning och påtalar att 

det behövs fler lag och högre serier: Känns inte som att alla har samma driv. Vi har ju 

ingen konkurrens, om det skulle finnas det så skulle det bli högre tempo på träningarna, 

laget skulle höjas flera snäpp. Moa markerar rappt att det faktiskt går framåt för 

damhockeyn och att det är fler som väljer att spela: Det finns stora möjligheter hela 

tiden. Och damhockeyn går ju framåt överallt, vilket är stora framsteg, […]. Och vi i 

laget hjälps ju åt med utvecklingen hela tiden. Och även DM, poolspel utvecklar var 

och en. Efter högstadiet har några spelare sökt hockeygymnasium och träningsläger 

under sommaren. Ella påpekar skillnaden mellan könen med tanke på möjligheten att 

leva på hockeyn och uttrycker med bestämdhet hur orättvist det är att tjejerna inte har 

samma möjlighet som killarna: 

Jag tycker att den [möjligheten] är väldigt stor men det känns ändå som att killar har 
väldigt större förmåga att utvecklas eftersom det finns fler lag och högre serier, det 
finns mer uttagningar och camper. För tjejer är landslaget det högsta som du kan 
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komma. […]Hockeykillar kan verkligen bli kända och leva på att vara hockeyspelare 
men det kan ju inte tjejer göra än. […] Jag tycker att de borde införa likadant för tjejer 
också. (Ella) 

5.5.1 Analys	  av	  tema	  3	  	  

Tjejerna kände att omgivningens uppmärksammande av dem som hockeyspelare till 

största delen var positiv men de ansåg också att det kändes märkligt att folk reagerade 

med förvåning bara för att de spelar hockey. Spelarna upplevde att många såg på dem 

med nya ögon när de fick veta att de spelade hockey, de ansågs lite coolare. De behövde 

ofta berätta varför de valt hockey som sin idrott och Ella förklarade enkelt 

omgivningens reaktion med: Utifrån så är det en killsport. En människa blir den hon är 

genom de tilltal hon får, namnet har föreställningar och historik som knyts an till ett 

begränsat handlingsutrymme (Butler 1997 se Ambjörnsson 2003). Det gör att 

människor i mötet med en damhockeyspelare försöker placera in henne i ett 

handlingsutrymme för att avgöra vad som är förväntat naturligt av en tjej som spelar 

hockey, så här beskrev Sara reaktionerna: Killar som spelar ’vad kul’, andra killar ’vad 

coolt’. Det är nog snarare tjejer som ’å slåss du?’ Det är mer äldre som ’spelar du 

hockey?’. Den historiska bilden av en damhockeyspelare är vag, vilket gör att det 

”naturliga” är flytande mellan kvinnlighet och manlighet. Den heterosexuella matrisen 

är det som begripliggör kroppar, genus, sexualitet och begär, matrisen kan beskrivas 

som ett tvingande system där det gäller att prestera ”rätt” sorts genus, sexualitet och 

begär (Butler 1990 se Ambjörnsson 2003). För spelarna är det en balansgång mellan 

förväntad maskulinitet och femininitet, tjejerna beskrev att de förväntades vara lite mer 

”killig”, Wilma: Vissa tror att man ska vara tuff, lite tuffare än andra. Moa sa att hon i 

första hand bara vill vara en person som spelar hockey och få respekt för det. För 

omgivningen blir det en utmaning och konflikt när traditionella könsmönster inte följs. 

Det kan leda till kritiskt ifrågasättande, vilket några spelare upplevde exempelvis i 

samband med kompisrelationer och i mötet med andra människor, Wilma: När folk 

frågar vad jag håller på med, så tror de inte att det finns tjejer som spelar hockey, de 

förväntar sig inte riktigt det. Tjejerna agerade som ”ambassadörer” för damhockeyn och 

påtalade vid flera tillfällen att samhället utvecklas och hockeyn är även en sport för 

tjejer, som Sara sa: Ju mer normalt det blir, så blir det fler lag och så vidare. Spelarna 

är i en manligt dominerad värld där normerna styr hur en hockeyspelare ska vara och i 

mötet med andra får tjejerna den bilden bekräftad. Detta ger dem möjligheter att utmana 
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genuskontraktet och bryta traditionella könsgränser (Larsson 2001; Hirdman 1988).  

Spelarna upplevde att det var svårt att kunna utvecklas fullt ut eftersom ambitionerna i 

laget varierade från de som satsar helhjärtat till de som har hockeyn för hälsans skull. 

Spelarna uppgav att de saknade en större organisation som kunde erbjuda fler 

träningscamps och högre serier och Ella påtalade att: Hockeykillar kan verkligen bli 

kända och leva på att vara hockeyspelare men det kan ju inte tjejer göra än. […] Jag 

tycker de borde införa likadant för tjejer också. Handlingsutrymmet för tjejerna präglas 

av att det är i en manligt dominerad värld där även fysisk och psykologisk forskning om 

hockeyspelare har utgått från den manliga kroppen och gett resultat som ansetts sanna 

för alla människor, varvid kvinnornas resultat värderas lägre (Grahn 2010). Dock visar 

studier att fysiska skillnader är större mellan individer än kön (Gilenstam 2009; Larsson 

2001). Tjejernas beskrivning vittnar om att de ser sig själva som ett undantag, de passar 

inte riktigt in i beskrivningen av kvinnlighet och de utmanar till viss del den manliga 

överordningen genom att ha stigit in i hockeyn. 

5.6 Tema 4 - Karriär inom hockeyn 
Under intervjun presenterar tjejerna sina framtidsdrömmar inom hockeyn och hur de ser 

på möjligheten att göra karriär och bli hockeyproffs. Utbildning anser de flesta spelarna 

är prioriterat för att kunna försörja sig, de beskriver att hockeyn är något som sker på 

sidan om. Flera spelare menar att det är svårt att se en proffskarriär framför sig, vilket 

gör att det inte går att drömma fullt ut. Bea säger försiktigt att hon inte har några tydliga 

mål till skillnad från Wilma som gärna vill bli proffs: Jag vill kunna se hur bra jag kan 

bli om jag gör mitt bästa. Jag ska inte spela för något specifikt, tänker inte proffs, utan 

bara göra mitt bästa. Moa är mycket tveksam till att klara sig som spelare och ser 

svårigheter med att kombinera skola och hockey. Moa vickar lite på stolen och ser 

tveksam ut: Jag vet inte, nej, hockeyn är svår inom damerna, man klarar sig inte på det 

tror jag inte. Man måste ha en utbildning på sidan om. [… ]Och plugget och hockeyn är 

jättesvårt att hinna med eftersom båda tar jättemycket tid. Det märker jag redan nu i 

högstadiet. Sara är liksom Moa tveksam till att klara sig på hockeyn och pendlar mellan 

att staka ut en hockeykarriär eller skaffa utbildning. Hon tittar ut genom fönstret och 

funderar: Proffslivet? Inte för min del, jag tycker hockey är jättekul men jag måste tänka 

på kroppen, sedan finns det inte pengar för att leva på det. Man måste flytta utomlands, 

om man vill satsa så måste man satsa allt man har. Skola och kompisarna. Saras 

resonemang fortsätter dock lite trevande och hon beskriver en vision om att först bli 
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ordinarie i damlaget och sedan söka hockeycollege. Ella berättar glatt att hon minsann 

vill ta sig vidare inom hockeyn och ser möjligheter till spel i USA: Det är att gå på 

hockeycollege, det är dit jag vågar tänka eller drömma. För allt kan ju hända på vägen 

dit. Så hockeycollege. Efter det vet jag om jag vill stanna kvar i USA[…]. Moa säger 

med tveksamhet i rösten att hon liksom Ella ser USA som en möjlighet, men samtidigt 

är hon skeptisk till att försörja sig som spelare: Åh det är svårt. Nej det vill jag nog inte 

säga. Det är så svårt att satsa inom damhockeyn. Det finns inte några möjligheter till 

det kanske. Eller jo det finns ju möjligheter men det är inom USA å så. Kanske. 

 

Moa, Ella, Sara, Wilma och Bea resonerar också kring hur deras lagkamraters 

ambitioner påverkar möjligheten att göra karriär. Spelarna upplever att spännvidden av 

de som ger allt, till de som ser hockeyn som en hobby på ett negativt sätt påverkar 

engagemanget för hela laget. Ella menar att det saknas tro på möjligheter inom hockeyn, 

vilket begränsar utveckling av damhockey: Hockey för tjejer är en så pass ny grej, så 

man tänker att det inte lika seriöst som för killar. Utan man tänker att det bara är 

träning. Men man tänker inte att det finns möjligheter, så det är sånt som stoppar en. 

Även Wilma lyfter fram skillnaderna i laget som ett hinder för progression: Många 

håller bara på för att det är kul, håller igång kroppen. Det blir svårt med en elitsatsning 

när vissa spelar bara för att det är roligt. Jag ger 110 % på alla träningar, tränar varje 

dag i veckan. För Ella så handlar det också om att det är svårt att ha höga ambitioner när 

vissa spelar bara för att det är roligt just nu, det siktar inte vidare. Hon beskriver med 

lätt tonfall hur olika spelarna i laget ser på framtiden: 

 

Det är inte så många som tänker på det, eller ser så stor framtid, utan det handlar om 

att utveckla vår klubb. De är några, det är min kompis ska gå gymnasium i Modo och 

sedan är det vissa som vill bli bra, vill ha en landslagströja och sikta högt. Men det är 

ju också väldigt många som spelar bara för det är roligt, de tänker inte på framtiden, 

kommer det en möjlighet så kommer den.  Typ så. (Ella) Moa beskriver även hon hur de 

olika ambitionerna i laget gör att det blir svårt med en elitsatsning.  

 

Det är olika från individ till individ. Vissa satsar ju jättemycket. Å andra gör det bara 

som en hobby på sidan om. […] Och det kan ju också bli lite konstigt på träningar, 

vissa kör ju egen träning, hundra, hundra hela tiden […] dom andra gör det för skojs 
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skull så gäller det att dom ger oss möjlighet att utvecklas också. Att dom slår de 

perfekta passningarna tillbaka. (Moa) 

 
För att få damhockeyn att växa behövs det enligt spelarna mer synlighet i media och en 

attitydförändring som gör att fler tjejer ser möjligheten att spela hockey. De lägger 

också ett ansvar på att klubbarna ska agera för att öka damhockeyns status samt så anser 

några spelare att det finns ett ansvar hos damspelarna att vara drivna för att utveckla 

sporten. Bea menar att det krävs fler engagerade personer och satsning av klubbarna: Att 

man syns, att folk börjar se att det finns damlag, damhockey. Fler som engagerar sig. 

Det är många små tjejer som börjar spela hockey, men det finns dåligt med intresse av 

klubbarna. Sara säger med distinkt röst att det är efterfrågan som måste komma: Media, 

att det blir en efterfrågan, om folk börjar titta så kommer det pengar in. Det är viktigt 

att det får växa fram. Publicitet om det är en grej. Att det är fler tjejer som börjar. Ella 

slår ut med armarna och säger bestämt att det behövs en attitydförändring både inom 

och utanför hockeyn för att den ska kunna utvecklas. 

 
Man måste utveckla hockeyn då och göra den större, visa tjejer att det finns större 
möjligheter, öppna sitt sinne, och man kan verkligen detta […] man ska sluta trycka ned 
tjejer och se att de är hockeytjejer precis som hockeykillar. Så tjejer får mer 
självförtroende och ser att man verkligen kan detta […]det är hur folk utifrån ser på 
det, som egentligen inte vet så mycket om det. Det är ju bara för killar. Men när det 
finns tjejer som spelar hockey, alla måste inse att samhället utvecklas. Vi kvinnor får 
mer rätt i samhället, så det är mer sånt. Vi tjejer kan spela. (Ella) 
 

Ella anser att tjejerna inom hockeyn måste bevisa att de kan spela: Jag tror det är mest 

att vi tjejer måste visa att vi kan spela hockey, om vi går upp i serien så ser folk att vi 

kan och inte är värdelösa. Så det kan vara mycket att vi själva måste bevisa. Moa, Ella, 

Sara, Wilma och Bea antyder att normerna inom hockeyn begränsar tjejers syn för att 

börja spela hockey och att kunna se det som en karriär. Spelarna påtalar hur kul det är 

med hockey och att fler borde testa, Ella sträcker på sig och säger: Det är väl mest att vi 

ska få utvecklas, vi tjejer kan bli bra, det är inte bara för killar, utan det är även för 

tjejer. Så det är väl typ det. Sara lutar sig tillbaka på stolen och konstaterar: Egentligen 

är hockey som vilken sport som helst, att den är mansdominerad det är ju alla sporter, 

om man kollar på TV så är det ju sällan man får se tjejer som spelar, i alla sporter är 

det mycket killar som spelar. Men det kommer ju från traditioner. Moa väljer att 
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poängtera lågmält men starkt hur mycket bemötandet av omgivningen påverkar henne 

som spelare, både positivt och negativt: 

  
Det är i så fall om att man blir bemött på ett helt annat sätt, det är något som man 
tänker på. Man reagerar på det, det gör man, […] man blir peppad på ett sätt att man 
ska bevisa att jag kan om jag vill och jag har rätt att vara hockeyspelare och jag kan 
vara lika stark som en kille, det har inget med det att göra. Men även så kan de nå en 
punkt som de kan trycka ner en lite också. Men då är det bara att tänka själv att man 
kan om man vill. (Moa) 

5.6.1 Analys	  av	  tema	  4	  	  

För majoriteten av spelarna var det svårt att se en proffskarriär framför sig. Hockeyn är 

deras liv och de älskar att träna och spela match samtidigt som de flesta ger uttryck för 

att hockeyn bara är något som är dem till låns under en period av deras liv. Ella menade 

att: Hockey för tjejer är en så pass ny grej, så man tänker att det inte är lika seriöst som 

för killar. Utan man tänker att det bara är träning. Men man tänker inte att det finns 

möjligheter, så det är sånt som stoppar en. Historiskt har kvinnor varit osynliga i 

idrottshistorien och efter första världskriget växte intresset för kvinnlig idrott i flertalet 

länder (Olofsson 1989). Damhockeyn fick OS-status 1998 och är därmed relativt ny 

vilket påverkar antalet aktiva som är tjejer. Sara påpekade dock att: Hockey är som 

vilken sport som helst, att den är mansdominerad det är ju alla sporter, om man kollar 

på TV så är det ju sällan man får se tjejer som spelar, i alla sporter är det mycket killar 

som spelar. Men det kommer ju från traditioner. Könsstrukturerna och den manliga 

överordningen skapar den historia som vi själva reproducerar, Hirdman beskriver det så 

här: ”Själva genussystemets strukturalistiska idé är att visa på den reproducerande 

kraften: det är som det är för att det var som det var.” (Hirdman 1988, s. 57). För att 

råda bot på normerna och den manliga överordningen inom hockeyn anser Bea och Moa 

att kollektivet inom hockeyn måste ta sitt ansvar, det är nödvändigt att skapa fler ligor 

och damhockeyn måste få ökad publicitet. I Gilenstams (2009) studie framkom att 

jämförelserna mellan dam- och herrhockey även måste ses i ljuset av skilda praktiska 

och ekonomiska premisser, där damhockeyn inte ges samma förutsättningar som 

herrhockeyn och då stagnerar utvecklingen. En ytterligare del som spelarna lyfte upp 

var attityden till damhockeyn. Ella menar att det finns en attityd som begränsar tjejernas 

syn på proffskarriär: Man måste utveckla hockeyn då och visa tjejer att det finns större 

möjligheter, öppna sitt sinne […] man ska sluta trycka ned tjejer och se att de är 
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hockeytjejer precis som hockeykillar. Idrottens genusregim eller med ett annat ord 

genussystemet sätter ramar för hur tjejer och killar iscensätts, vilket skapar normer för 

vad som anses normalt och önskvärt (Hirdman 2003). Inom hockeyn finns en 

föreställning om att den manliga kroppen är den generella hockeyspelaren och det 

begränsar damhockeyns utveckling. Moa får med sina starka och självklara ord sätta 

punkt för analysen: Jag kan om jag vill och jag har rätt att vara hockeyspelare och jag 

kan vara lika stark som en kille.  

6 Sammanfattning 
I detta kapitel ges en sammanfattning av hur jag ansett metoderna har korresponderat 

med syftet av studien, här presenteras även mina slutsatser och framtida 

forskningsfrågor. 

6.1 Metodreflektion 
Studien tog sin början med en två timmars lång observation. Observationen var mycket 

bra att ha genomfört för det gav både mig och informanterna i Lag syd en gemensam 

plattform att hänvisa till under intervjun. De kunde exempelvis säga, ja, du hörde ju hur 

vi skrek till varandra, Jag kunde från min sida ställa frågor utifrån det som jag 

observerat, exempelvis fråga om de ofta delar is med andra vid träningar. I studien 

ligger observationen endast som bakgrund till analysen eftersom intrycken inte kändes 

nog tillförlitliga för en grundligare analys. Observationen var däremot värdefull för att 

förstå spelarnas miljö och skapa tillit inför intervjuerna. Erfarenheten från 

telefonintervjuerna är att de inte hade lika lätt att prata utsvävande som spelarna vid de 

fysiska intervjuerna. Detta kan bero på att vi inte hunnit bygga något förtroende mellan 

varandra och att samtalet inte skedde fysiskt, spelarna kan också ha varit spända inför 

situationen. Metodvalen anser jag fungerade väl i syfte att få fram spelarnas berättelse 

om livet som damhockeyspelare.  

6.2 Slutsatser 
Jag har med denna uppsats strävat efter att ta reda på hur tjejers självbild påverkas av att 

delta i en idrott präglad av manliga normer och på vilket sätt traditionella könsmönster 

inverkar på tjejers möjlighet att utöva hockey. Under arbetets gång har jag funnit att 

tjejerna befinner sig i en gråzon mellan förväntad kvinnlighet och manlighet. Spelarna 

pendlar mellan att vara delaktiga av manliga normer inom hockeyn samtidigt som de 

ska behålla en femininitet för att inte uppfattas problematiska och stökiga. Omgivningen 
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ger tjejerna egenskaper som spelarna anser hör ihop med den manliga normen, 

exempelvis att de ska var lite tuffare än andra tjejer. Detta möter motstånd hos spelarna 

som ifrågasätter varför de antas ha särskilda egenskaper bara för att de spelar hockey. 

Inom hockeyn ses tjejerna i allmänhet som svagare och sämre än killarna och det gör att 

de upplever ett behov av att bevisa sin plats på ett sätt som inte krävs av killarna. En 

spelare beskrev att killarna är överlägsna tjejerna och ska därför ha bättre 

förutsättningar att utöva hockey, en uppfattning som även framkom i Gilenstams studie 

(Gilenstam 2009). Detta synsätt reproducerar den manliga överordningen och försämrar 

förutsättningarna för damhockeyn. Damhockeyns statushöjning kommer endast genom 

skapandet av en jämställd idrottsutövning. Som Hirdman (1988) beskriver det så 

handlar det om att ju svagare isärhållning mellan könen, desto mer illegitim blir den 

manliga överordningen. När spelare i Gilenstams studie (2009) använde anpassad 

utrustning ökade deras prestation, dock ansåg spelarna att det inte var den ”riktiga” 

utrustningen. Damspelarna jämför sig med herrhockeyn och beskriver den som den 

”riktiga” hockeyn. Denna jämförelse grundar sig i den manliga överordningen. Om inte 

dam- och herrspelarna utmanar traditionella könsroller så kommer idrottens genusregim 

inte utmanas. Utmärkelsen Årets hockeytjej är ett steg på vägen för att ge damhockeyn 

ett erkännande, men i jämförelse med den manliga motsvarigheten, Guldhjälmen, 

synliggörs traditionella könsstrukturer som präglar den svenska hockeyn.  

6.3 Nya frågeställningar för framtida studier 
En framtida studie skulle även kunna innefatta omgivningens syn på damhockeyn. Jag 

skulle tycka det vore intressant att intervjua tränare, pojklag och vänner för att se hur de 

diskuterar om damhockey. Det skulle även vara intressant att göra en text- och 

bildanalys hur damhockeyspelare framställs i media.  
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8 Bilaga 
8.1 Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 

-‐ Vilket år är du född? 
-‐ Hur många år har du spelat hockey? 
-‐ Varför började du spela hockey? 
-‐ Vad är bäst/roligast med hockey? 
-‐ Finns det något som är tråkigt med hockey? 

Egenskaper för en hockeyspelare 

-‐ Hur tycker du att en hockeyspelare ska vara? Är det skillnad om det är en tjej 
eller kille? 

-‐ Finns det speciella förväntningar på en tjej som spelar hockey? Skiljer sig 
förväntningarna beroende på om det är en tjej eller kille? 

-‐ Hur är en bra hockeyspelare? 

Självbilden  

-‐ Hur är du som hockeyspelare? Vilka egenskaper? 
-‐ Hur beskriver andra dig som hockeyspelare? 
-‐ Har du någon idol inom hockeyn, någon som du ser upp till som spelar hockey? 

Att vara tjej i en manlig värld 

-‐ Hur bemöts du av andra då du säger att du är hockeyspelare? 
-‐ Hur ser du på möjligheten att utvecklas som spelare? 
-‐ Vad är den vanligaste kommentaren då du säger att du spelar hockey? Varför 

tror du att de säger så? 

Möjlighet att göra karriär 

-‐ Hur ser dina framtidsdrömmar inom hockeyn? Vill du bli proffs? 
-‐ Hur pratar dina lagkamrater om karriär inom hockeyn? 
-‐ Vad är den enskilt viktigaste faktorn för att få damhockeyn att växa? 

Har du något ytterligare som du vill lägga till eller som inte framkommit? 

 
 

 


