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Abstrakt 

Denna studie handlar om att diskutera förhållandet mellan de heteronormativa 

könsidentiteterna kvinnlighet/maskulinitet och kvinnlig maskulinitet. Den identitet som vi 

önskar belysa är skapad ur en heteronormativ maskulin och kvinnligt könsidentitet. Vår studie 

fokuserar sig på heterosexuella kvinnor inom en idrottslig kontext, då vi anser att dessa 

kvinnors positioner öppnar upp för en diskussion gällande en heterosexuell kvinnlig 

maskulinitet.  Vi tolkar deras erfarenheter och handlingar inom maskulint kodade idrotter som 

en reflektion av denna alternativa könsidentitet. Utifrån detta diskuterar vi hur informanterna 

förhåller sig till kvinnlighet och maskulinitet samt hur deras könsidentitet förhåller sig till 

dessa två normativa identiteter. Denna diskussion skall öppna upp för en större förståelse 

kring hur de olika kön/genus kategorierna begränsar och eventuellt möjliggör en möjlighet till 

ett alternativt genus. Genom att synliggöra det alternativa genuset kan vi skapa oss en 

förståelse kring hur de heteronormativa identiteterna bygger på ett binärt motsatstänkande. Vi 

vill genom analysen framhålla att dikotomin mellan män och kvinnor bygger på en 

makthierarki och osynliggörandet av denna upprätthåller en tro på endast två existerande 

separata könsidentiteter. En diskussion kring den heterosexuella kvinnliga maskuliniteten kan 

bryta de heteronormativa mönstren och skapa en annorlunda förståelse kring kvinnlighet och 

maskulinitet. 

 

Nyckelord: Kön, genus, kvinnlighet, maskulinitet, heterosexuell kvinnlig maskulinitet, 

hegemoni, heteronormativitet.   

 

Abstract  

The focus of this essay lies in discussing the relationship between femaleness/masculinity and 

heterosexual female masculinity. The gender identity which we want to make visible is 

created through a heteronormative female/masculine gender identity. The study of this essay 

focuses on heterosexual women within an athletic context. We have interpret the positioning 

of these women, as being in an male context and their experiences within the athletic context, 

as a way of opening up for a discussion about a heterosexual female masculinity. Through 

their personal stories we discuss their relations to femaleness /masculinity and how they 

position themselves to theses identities. The aim of this discussion is to make visible the 

limitations and possibilities that these gender identities are surrounded by and thereby making 
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possible a discussion about an alternative gender identity. It is by making female masculinity 

visible that makes it possible to explain how the heteronormative gender identities are based 

on a dualistic and hierarchic understanding. By exposing the hierarchic relationship we can 

create a different understanding for the heteronormative gender identities and widen their 

definition. 

 

Keywords: Sex, gender, femaleness, masculinity, heterosexual female masculinity, 

hegemony, heteronormativity 
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1. Inledning 

Idrottens sfär är en mötesplats för människor som tränar eller tävlar. Då detta är en plats där 

människor integrerar och socialiserar är det även en mötesplats för normer och strukturer.1 I 

det västerländska samhället finns det föreställningar om att mannen förväntas ha ett större 

intresse av idrotter som är aggressiva och fysiskt krävande på grund av sina maskulina 

egenskaper. De egenskaper som maskuliniteten förknippas med gör att det finns en starkare 

koppling mellan män och idrott. De normgivande kulturella associationerna mellan idrott och 

maskulinitet har problematiserat kvinnans deltagande och engagemang. Inom idrotterna thai-

boxning och boardercross som vi valt att undersöka är det de manligt kodade kvalitéerna som 

är normativa. Här upphöjer man egenskaper som styrka, snabbhet, aggressivitet. 

     Idrottens starka associationer med mannen och maskulinitet får konsekvenser för de 

kvinnliga deltagarna. På så sätt att de idrottande kvinnorna förväntas att anamma det manliga 

idealet samtidigt som de förväntas att behålla den kvinnliga könsidentiteten uttryck.  Då de 

överträder normen för hur kvinnan, kvinnligheten och kroppen skall agera orsakar det en 

konflikt då det inte överensstämmer med de förväntade kvinnliga uttrycken. Normbrytningen 

blir kanske som tydligast när kvinnan visar på maskulina uttryck och åsidosätter de kvinnliga 

normativa uttrycken 2.  Mötet mellan kvinnan och idrotten gör att könsidentiteten hamnar i en 

mellan position med samhällets förväntade normer. I uppvisandet av ett alltför maskulint 

uttryck blir det en balansgång mellan solidaritet gentemot de förväntade maskulina uttrycken 

inom idrotten och de normativa reglerna för kvinnlighet. Den dikotomi som existerar mellan 

män och kvinnor i samhället reflekteras således även inom idrottens sfär. 

     Tidigare forskning gällande kvinnliga maskuliniteter har främst fokuserat på att belysa 

genuskategorin ”butch” vars definition i stora drag oftast associeras till en homosexuell 

kvinna i ett maskulint genus3. ”Butchens” diskursiva framträdande har till stor del agerat 

varumärke för den kvinnliga maskuliniteten, men självklart tillfaller det även undergrupper 

inom denna genuskategori.  

     Vi har valt att fokusera oss på en diskussion kring en idrottande heterosexuell kvinnlig 

maskulinitet för att visa på en mer nyanserad förståelse av genuskategorierna. Därför att den 

heterosexuella kvinnliga maskulinitet i många avseenden kan betraktas som avvikande i 

positiv bemärkelse då den möjliggör för kvinnan att inta en aktiv subjektsposition. Vi anser att 

ett heterosexuellt genus, som är fångad mellan de två könsidentiteterna kvinnlighet och 

                                                 
1
 Birgitta Fagrell, & Per Nilsson, ”Talet om kroppen”; Elanders Gotab, Stockholm 1998, sid. 82. 

2
 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, Atlas, Stockholm 2002, sid.70. 

3
 Judith, Halberstam, Female Masculinity, Duke University Press Durham/London 1998, sid. 21. 
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maskulinitet, bör uppmärksammas. Det är genom att synliggöra den kvinnliga maskuliniteten 

som vi kan skapa en större förståelse kring det heteronormativa ramverket och dess 

påtvingande praktiker på män och kvinnor.4  

 

2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att föra en diskussion kring en idrottande heterosexuell kvinnlig 

maskulinitet för att skapa en mer nyanserad förståelse kring de existerande heteronormativa 

genuskategorierna kvinnlighet och maskulinitet. Vi har valt ut heterosexuella kvinnor  

som utövar thaiboxning och boardercross, då vi anser att dessa är normöverskridare genom att 

de deltar i dessa manligt kodade idrotter. Vi vill undersöka hur de kvinnliga utövarna 

konstruerar och förhåller sig till det kvinnlighet, maskulinitet och kvinnlig maskulinitet. 

Genom att förstå/framhäva deras konstruktion av kvinnlighet, maskulinitet och kvinnlig 

maskulinitet kan vi förstå deras egna positionering till sin könsidentitet.  Därefter vill vi 

synliggöra och problematisera förhållandet mellan kvinnlighet och maskulinitet för att kunna 

förstå hur den heterosexuella kvinnliga maskuliniteten har producerats som avvikande. 

Genom att framhäva den makthierarki som kvinnlighet och maskulinitet stödjer sig på kan 

man således förstå hur man skall kunna dekonstruera kategorierna och vidga föreställningarna 

kring man/ kvinna och kvinnlighet/maskulinitet. 

 

2.1 Frågeställning: 

 

1. Vad är kvinnlighet/maskulinitet enligt de kvinnliga idrottsutövarna?  

2. Hur gör de kvinnliga idrottsutövarna sin könsidentitet i förhållande till kvinnlighet/ 

maskulinitet? 

3. Hur bemöts den heterosexuella kvinnliga maskuliniteten i den idrottsliga - och 

offentliga sfären?  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt använder vi oss av teorier kring kön, genus och dess tillhörande 

genusordning. Vi använder oss av Tiina Rosenbergs tolkning av Judith Butler teorier kring 

kön och genus, R.W. Connell vid diskussion kring manlighet samt Judith Halberstams 

teoretiska utgångspunkt för kvinnlig maskulinitet.  

                                                 
4 Judith, Butler, Genus trubbel, feminism och identitetens subversion, Daidalos, Göteborg, 2007, sid. 69 
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3.1 Kön och genus 

Inom genusvetenskaplig forskning har det först en debatt kring användandet av begreppen 

kön och genus. Begreppen kön och genus har oftast använts för att begreppsliga 

”skillnaderna”, beteenden, val, etcetera, mellan män och kvinnor. Genus har baserats på de 

kulturellt tolkade skillnaderna utifrån de biologiska åtskillnaderna mellan män och kvinnor.5 

Särskiljandet mellan kön och genus är dock inte helt oproblematiskt, hur de olika begreppen 

skall tolkas har diskuterats inom den feministiska debatten. Uppdelningen har tenderat att 

framkalla en dikotomi, utifrån en västerländsk tankegång, där kön framstår som det biologiska 

med en oproblematisk grund och genus främst berört dess sociala och kulturella betydelse .6  

     En som har kritiserat uppdelningen mellan kön/genus biologi/kultur är Judith Butler. Då 

genusbegreppet skulle framhäva och poängtera kulturens påverkan, menar Butler att det 

istället orsakar en uppdelning mellan kön och genus. Istället skapades en föreställning om att 

det finns en essenstialistisk och naturligt inneboende manlighet och kvinnlighet7.  Butler 

hävdar att ”kön är lika konstruerat som genus” och att det biologiska könet inte heller föregår 

det kulturella. 8 Kön bör ses som en effekt av de sociala och kulturella föreställningarna, vars 

uppgift varit att särskilja könen och tillskriva dem könade egenskaper. Därmed anser Butler 

att det intet existerar någon inre mänsklig essens, manlighet och kvinnlighet blir därmed inget 

som nödvändigtvis måste kopplas till det biologiska könet. 9  

 

3.2 Butlers heterosexuella matris 

Enligt Tiina Rosenberg är ett av Butlers grundläggande ifrågasättande den normativa 

heterosexualiteten.10 De binära genuskategorierna konstruktion vilar på tanken om ett 

obligatorisk heterosexuellt begär. Vi blir till kvinnliga kvinnor och manliga män enligt de 

existerande normerna kring kön/genus, som enligt de sociala normerna har ett begär som 

riktas mot varandra. Denna heteronormativa ordning görs begriplig genom den heterosexuella 

matrisens logik .11 Genom den heterosexuella matrisen vill Butler förklara det kulturellt 

                                                 
5
 Eva, Gotlin, Kön eller genus? Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborg, 1999, sid. 5. 

6
 Eva, Gotlin, Kön eller genus? sid. 8-9. 

7
 Ibid.  

8
 Eva, Gotlin, Kön eller genus?, sid. 10. 

9
 Fanny, Ambjörnsson, Vad är queer? Natur och Kultur, Stockholm, 2006. sid. 110. 

10
 Tiina, Rosenberg, Queerfeministisk agenda, sid. 70. 

11 Tina, Mattsson, I viljan att göra det normala, en kritiks studie av genusperspektivet i missbrukarvården, 
Grafiska Punkten,Växjö, 2005, sid. 26-27. 
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skapade sambandet mellan kön/genus/begär .12 Detta kulturellt skapade samband förutsätter 

och skapar ett hierarkiskt och dikotomiskt förhållande där det finns två kön, ett normativt 

heterosexuellt begär.  

 

3.3 Performativa handlingar 

Vid Butlers teoretiserande kring kön och genus är begreppet performativitet centralt. Här är 

kroppsliga och språkliga handlingar i fokus. Performativitet i den allra enklaste formen 

handlar om hur ”… kön/ genus i första han inte är att vara utan att göra”. 13  Genus är inte ett 

substantiv, något du är och förblir, utan ett verb som du gör.14 Som till exempel; kvinnor blir 

först kvinnor genom att härma både den kroppsliga, verbala och visuellt normativa ”Kvinnan” 

som i grund och botten är en icke existerande kvinna, ett fiktivt original av ”Kvinnan”. 

Varken kvinnor eller män är feminina eller maskulina per automatik utan görs till kvinnor och 

män genom de normativa upprepande handlingarna.15 Butler menar således att det inte 

existerar en sann könsidentitet bakom våra uttryck, utan könsidentiteten konstitueras genom 

våra uttryck för den.  Möjligheten till förändring finns dock i dessa handlingar då det finns 

potential, att i varje repetition av handlingen göra fel och därmed utmana den normativa 

könsidentiteten .16  

 

3.4 Connells maskulinitetsteori  

Vi använder oss av maskulinitet med utgångspunkt i Connells definition. Enligt Connell 

skapas maskulinitet relationellt, det vill säga det vilar på att det finns något som inte ses som 

maskulint. Kategorin maskulinitet existerar då i relation till det dess motsats, det kvinnliga17. 

Vid Connells diskussion kring maskulinitet är den teoretiska utgångspunkten att det finns fyra 

olika typer av maskuliniteter. Den hegemoniska, underordnade, delaktiga och marginaliserade 

maskulinitet.18 Connell ser inte den hegemoniska maskuliniteten som en låst karaktärstyp utan 

är beroende av dess kontext och ser inte identisk ut. Denna hegemoniska maskulinitet 

innefattar det eftersträvande idealet och är beroende av att det finns andra underordnade 

maskuliniteter, där kvinnlighet räknas in som en av de underordnade. Den hegemoniska 

maskulinitetens position bibehålls genom att en vis typ av mönster i genusrelationerna 
                                                 
12 Tiina, Rosenberg, Queerfeministisk agenda, sid. 70. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Nina, Björk, Under det rosa täcket, om kvinnlighetens vara och feministiska strategier, Wahlström och 
Widstrand 1996, Danmark, sid. 143. 
16 Eva, Gotlin Kön eller genus? sid. 10. 
17 R.W, Connell, Maskuliniteter, Daidalos Göteborg, 1995, sid. 68. 
18 R.W, Connell, Maskuliniteter, sid. 101-105. 
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fortgår.19  Vi använder oss av Connells definition av maskulinitet i uppsatsen, men för att 

förstå maskulinitetens komplexitet som kön/genus identitet använder vi oss av Butlers 

performativitetsteori. 

           

4. Kvinnlighet, maskulinitet och kvinnligmaskulinitet  

 

4.1 Könsidentitet och genusidentitet   

I detta avsnitt vill vi förtydliga de teoretiska utgångspunkterna kring de olika 

kön/genusidentiteterna, kvinnlighet, kvinnlig maskulinitet och manlighet. Som utgångspunkt 

vid diskussion kring hur dessa kön/genusidentiteter skapas använder vi oss av Butlers 

performativitetsteori. Dessa olika genusidentiteter grundar sig således inte på ett original utan 

skapas inom de diskursiva praktikerna kring kön/genus .20 Vid diskussion kring kvinnlighet, 

maskulinitet och kvinnlig maskulinitet kommer att använda oss av begreppet könsidentitet, 

men vi anser dock att genusidentitet är av liknande. 

 

4.2 Kvinnlighet och femininitet 

Vid diskussion kring kvinnlig könsidentitet gör vi ingen distinktion mellan kvinnlighet och 

femininitet, och har därmed valt att likställa begreppen. Vi utgår ifrån att dessa skapas ur vår 

kulturs heteronormativa föreställningar kring kön/genus och därmed socialt och kulturellt 

skapade.  

     Kvinnlighet i det västerländska samhället skapas genom ett traditionellt dualistiskts 

förhållande, där kvinnan (kön) representerar genom kvinnligheten (genus), det som mannen 

inte är.21 Vi menar så som Tina Matsson diskuterar i ”I viljan att göra det normala” att de 

dominerade kulturella och sociala förståelsen för kvinnlighet görs inom diskursen för 

kön/genus.22 Då diskursen, så som Tina Matsson beskriver det, kan liknas vid ett par 

”glasögon” som inte kan tas av, påverkas vi i vårt sätt att förstå och se saker.23 Dessa glasögon 

hjälper oss att skapa en kunskap och därmed en viss förståelse av omgivningen, en 

tolkningsram. Denna diskurs påverkar oss därför alltid i hur vi ser på saker och det går inte att 

se utan dessa glasögon. Saker som vi ser, upplever och gör är således alltid påverkade av 

diskursen och genom denna konstrueras en viss typ av kunskap som blir till vår verklighet.  

                                                 
19 R.W, Connell, Maskuliniteter, sid.100-101. 
20 Tina, Mattsson, I viljan att göra det normala, sid 28. 
21 Lena, Gemzöe, Feminism, Bilda förlag, Stockholm, 2004, sid. 83. 
22  Tina, Mattsson, I viljan att göra det normala, sid. 28. 
23 Ibid. 
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Kunskapen om kvinnlighet är således något som skapas/görs inom diskursen kring kön/genus 

och därmed i enlighet med de normativa könsidentiteterna.  

 

4.3 Hegemonisk kvinnlighet 

Med ovanstående bakgrund hävdar vi att det går att prata om en hegemonisk kvinnlighet som 

skapas inom kön/genus diskursen. Den hegemoniska kvinnligheten har vissa kulturellt 

överordnade utryck och besitter därmed en makt över kvinnan. Detta ideal är den 

könsidentitet som kvinnan förväntas att eftersträva och vilja leva upp till. Det är dock viktigt 

att poängtera att den hegemoniska kvinnlighet inte har den maktposition som den 

hegemoniska maskuliniteten har i samhället.24  Hegemoni i samband med maskulinitet 

handlar om social hegemoni och en maktposition i samhället. Maskulinitetens egenskaper har 

således tilldelats ett högre värde än de kvinnliga. 25 Det är dock viktigt att framhålla att den 

hegemoniska kvinnligheten besitter en typ av makt i relation till andra typer av kvinnligheter.       

     Denna makt position synliggörs när kvinnor inte följer den allmänna uppfattningarna och 

förväntningarna som är knutna till deras kön och inte uttrycker den förväntade 

könsidentiteten.26 Kvinnor som agerar utanför den hegemoniska kvinnlighetens ramar 

ifrågasätts oftast. Kvinnor som t.ex. agerar i enlighet med de manligt kodade egenskaperna 

kallas ofta för okvinnliga, vilket oftast leder till ett ifrågasättande av deras kvinnlighet. 

Avsaktandet av kvinnlighet hos dessa kvinnor måste oftast kompenseras med att klä/ agera 

”kvinnligt” i enlighet med de hegemoniska normerna.   

 

4.4 Kvinnlig maskulinitet 

För att vidare utveckla tankar kring kvinnans relation till maskulinitet kommer vi att använda 

oss av Judith Halberstam förklaring i boken Female masculinity. Halberstams bok 

problematiserar och synliggör kvinnlig och lesbisk maskulinitet inom kontexten av 1800-

talets ”pre-lesbian” praktiker till samtidens drag king framträdanden. Bokens studie visar hur 

maskulinitet inte behöver reduceras till mäns kroppar och dess effekter .27  

Den kvinnliga maskuliniteten enligt Halberstam behöver inte ses som en dålig imitation av 

den riktiga normala maskuliniteten utan kan ses som en subjektsposition, en kvinnlig 

                                                 
24 R.W, Connell, Maskuliniteter, sid. 100-101. 
25 Birgitta, Fagrell, & Per, Nilsson, Talet om kroppen, sid. 81. 
26R W Connell, Om genus, Daidalos AB, Göteborg 2003, sid. 19-22. 
27
 Judith, Halberstam, Female Masculinity, sid. 9. 
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identifiering och identitetsformation . Den kvinnliga maskuliniteten, är en maskulinitet som 

ageras av en ”female born” som Halberstam uttrycker det.28 

Både Judith Halberstam och Connell diskuterar kring hur den hegemoniska maskuliniteten är 

beroende av underordnande och av andra avvikande maskuliniteter. Den kvinnliga 

maskuliniteten skulle vara ett exempel på en sådan avvikande maskulinitet.29 

     Vid porträttering av kvinnlig maskulinitet inom media, samhälle har den oftast har visats 

som en dålig imitation av den riktiga maskuliniteten, allt för att den hegemoniska 

maskuliniteten skall framstå som den ”äkta” varan.30 Halberstam menar att maskulinitet blir 

som tydligast när den lämnar den vita medelklasskroppen, och att kvinnlig maskulinitet inte är 

en imitation av manlighet utan visar maskuliniteten just som den konstruktion den är.31 

Maskulinitet behöver inte reduceras till människor med manliga kroppar, utan att den kan 

vara ett alternativt genus för kvinnor .32 Rosenberg diskuterar Halberstams teori kring 

kvinnlig maskulinitet och menar att den kvinnliga maskuliniteten är en queer subjektsposition, 

en kvinnlig identifiering och identitetsformation, som kan utmana det hegemoniska 

heteronormativa tankesättet kring kön och genus .33 Då den kvinnliga maskuliniteten 

stör/krockar med den normativa genusordning där män har makten, har det även funnits ett 

intresse att osynliggöra detta alternativa genus i den västerländska kulturen.34   

 

5. Metod och material 

 

5.1 Metodval 

I vår studie av idrottsutövande kvinnor kommer vi att använda oss av kvalitativa intervjuer 

och observationer. De kvalitativa intervjuerna kommer på ett djupare plan belysa den verbala 

performativa diskursen gällande kvinnlig och manlig hegemoni och dess tillhörande 

maktrelationer samt informanternas positionering i förhållande till dessa. Medan 

observationerna kommer att understödja det material av performativa handlingar som 

framkommer av intervjuerna. 

                                                 
28
Judith, Halberstam, Female Masculinity,  sid.1-2 

29
Judith, Halberstam, Female Masculinity, sid. 1. 

30
 Ibid. 

31
 Judith, Halberstam, Female Masculinity, sid. 2. 

32
 Judith, Halberstam, Female Masculinity, sid. 269. 

33
 Tina, Rosenberg, Queerfeministisk agenda, sid. 81. 

34
 Judith, Halberstam, Female Masculinity, sid. 269. 
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     En intervju kan liknas vid ett samtal där forskaren får ta del av vad informanten har 

registrerat och upplevt genom berättelser inom ett specifikt ämnesområde. Syftet med 

kvalitativa intervjuer är att utnyttja det okonstlade mötet mellan informant och forskare som 

är sprunget ur denna kontext.35 Vår undersökning bygger på hur informanterna gör, tolkar och 

upplever ett och samma fenomen, fördelat på olika områden, som kan vara till hjälp för att 

besvara vårt syfte.36  

     Fördelen med djupintervjuer ur forskningssynpunkt är att personliga berättelser, uppgifter 

kan leda till en ökad förståelse av det aktuella studieobjektet till skillnad mot en 

enkätundersökning som används till att undersöka data från ett större och mer övergripande 

område.37 Nackdelarna med djupintervjuer kan vara att forskarens och informantens 

personkemi inte alltid överensstämmer, eller att forskaren får en alltför auktoritär roll under 

intervjun och att svaren då hämmas och blir missvisande. Likaså skulle det kunna vara 

tvärtom, att informanten anser sig stå över forskaren och därmed vara upphov till bristningar i 

kommunikationen.38 Det kan även bli ett problem om intervjuguidens frågor är vinklade 

såtillvida att empirin alltför väl överrensstämmer med teorin, vilket ger en missvisande 

reflektion av studiens syfte. 

     Vid användning av observationer kan man redovisa för händelser, ord, kontaktmönster, 

beteenden, flöden och frekvenser genom att registrera, studera och tolka människors språkliga 

och kroppsliga utryck.39 Vårt intresse ligger i att redovisa för händelser, ord och beteenden 

men det bör finnas i åtanke att observationer inte förklarar vad som sker. Däremot kan 

observatören använda sig av sina erfarenheter för att se samband eller notera vilka effekter ett 

visst beteende leder till och därmed sätta det i relation till ett annat beteende. Observatören 

kan själv avgöra vad det är som ska redovisas.40   

     Vi har valt att genomföra våra observationer i en icke kronologisk ordning, det vill säga att 

observationen sker efter ett asymmetriskt tidsperspektiv i förhållande till intervjuerna. Dels 

för att gardera oss mot eventuella motgångar och dels för att bredda insamlingen av 

datamaterial. Enligt Jan- Axel Kylén kan dock, det beteende som undersöks påverkas då 

informanterna är medvetna om att de observeras samt att observatörens subjektiva 

positionering kan få en negativ inverkan på datainsamlingen.41 Detta scenario skulle lika 

                                                 
35 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, Studentlitteratur, Lund 2002,sid. 16. 
36 Heléne,Thomsson, Reflexiva intervjuer, Studentlitteratur, Lund 2002, sid. 29. 
37 Jan- Axel, Kylén, Att få svar, intervju, enkät, observation, Bonniers Utbildning, Stockholm 2004, sid. 54. 
38 Lundqvist, Davies och Mulinari, Att utmana vetandes gränser, Liber, Malmö 2005 sid. 26. 
39 Karin, Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, sid. 16. 
40 Jan- Axel, Kylén, Att få svar, intervju, enkät, observation, sid. 97.  
41 Jan- Axel Kylén, Att få svar, intervju, enkät, observation, sid. 99. 
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gärna kunna hända om observationen var förlagd till efter intervjun och att informanten då 

istället skulle känna press på sig att leva upp till det som diskuterades under intervjun. 

Fördelen med föregående alternativ kan också vara att informanten känner sig tryggare i sig 

själv efter att först ha samtalat med forskaren. Den kvalitativa forskningen har kritiserats för 

den bristande förmågan att koppla samman de institutionella och strukturella mekanismer med 

vardagslivserfarenheter som ramar in och definierar vardagen.42 Samspelet mellan den 

faktiska verkligheten och den kunskap som produceras bör därför ses som kontextuellt 

bundet. Därför ser vi resultatet som en följd av dynamiska förhållanden som ger en djupare 

och ökad förståelse för det omedelbara och uppenbara. Resultatet kommer därmed aldrig vara 

slutgiltigt eller absolut i någon mening utan bör ses som det för tillfället mest givande43.   

 

5.2 Epistemologiska utgångspunkter 

Kunskaps- och vetenskapsfrågor är något som länge har diskuterats av feministiska forskare 

och teoretiker. I de allra flesta fall råder en enad åsikt, trots olika feministiska ståndpunkter, 

det vill säga att forskningsresultatet inte kan ses som isolerad från forskningsprocessen och 

forskaren. Många feminister anser att vetenskap, kunskap och makt är tätt sammanlänkande, 

vilket medför en komplex relation till respektive område. Vår position som forskare kan 

därför inte anses som objektiv i kunskapsprocessen utan som ett aktivt subjekt. Studien kan av 

den orsak inte heller ses som en objektiv allomfattande och universell sanning. På grund av 

detta bör vårt forskningsresultat ses som färgad av den sociala kontext som den är producerad 

i. 44 Tina Mattsson menar på att ansvaret ligger hos forskaren, genom att ta ansvar över vår 

egen subjektivitet och reflektera över vad den får för konsekvenser på forskningsprocessen 

och kunskapsanspråket.45 De erfarenheter som vi bär med oss inom de olika idrottsområdena 

kommer, å ena sidan kanske underlätta förhållande till informanten medan å andra sidan 

kanske redan på förhand implicit styra våra tankar och slutsatser gällande resultat och process. 

Hur vi väljer att tolka informationen är alltså beroende av ett öppet och ödmjukt sinne för att 

kunna producera en så ”säker” och generaliserbar kunskap som möjligt.46 Enligt Karin 

Widerberg är det utmärkande för kvalitativ forskning, att man försöker synliggöra den 

humana sidan av forskaren.47  Vi kommer därför att i allra största möjliga mån under hela 

                                                 
42 Katarina, Sjöberg, Mer än kalla fakta, kvalitativ forskning i praktiken, Studentlitteratur , Stockholm 1999, sid. 
39. 
43 Heléne, Thomsson, Reflexiva intervjuer, sid. 30. 
44 Tina, Mattsson, I viljan att göra det normala, sid. 51. 
45 Tina, Mattsson, I viljan att göra det normala, sid. 52. 
46 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, sid. 24. 
47 Tina Mattsson, I viljan att göra det normala, sid. 28. 
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forskningsprocessen reflektera över vår egen positionering i förhållande till vårt ansvar över 

det kunskapsanspråk som vi producerar.   

 

5.3 Tidigare forskning 

Det finns en del forskning som problematiserar kön, genus, kropp och sexualitet inom 

idrottens värld. De avhandlingar som vi stött på har antingen problematiserat kön, genus, 

sexualitet, kropp inom lagidrotter såsom fotboll eller inom friidrottsrörelsen.  

     Vi har valt avhandlingarna ”Idrottens kön” av Jesper Andreasson och ”Iscensättning av 

kön i idrott” av Håkan Larsson som underlag för tidigare forskning. I Andreasson avhandling 

är fokus på hur kön, kropp och sexualitet konstrueras inom två olika idrottskollektiv, ett 

herrhandbollslag och ett damfotbollslag. Syftet med avhandlingens studie var att analysera 

hur kön, kropp och sexualitet konstrueras inom lagidrotten. Genom att problematisera och 

analysera runt de ovanstående teman har Andreasson därmed kunnat skapa en större förståelse 

kring hur lagidrotten kan förstås i relation till de föreställningar som finns angående 

maskulinitet och kvinnlighet. 

     Vi har använts oss av Andreassons forskning för att skapa en större förståelse kring hur 

kön, genus, sexualitet och kropp görs i idrottens sfär. Studien av ett kvinnligt fotbollslag, visar 

komplexiteten med att vara en kvinnlig deltagande i en maskulin sfär och dess inverkan på 

könsidentiteten. Detta har vi delvis använt oss av för att kunna vidare utveckla våra tankar 

gällande kvinnlighet, maskulinitet och ett alternativt genus, kvinnlig maskulinitet. 

Forskningen har hjälp oss att förstå de dominans- och maktförhållanden som könsidentiteterna 

bygger på. Vi vill dock föra en djupare diskussion kring en heterosexuell kvinnlig 

maskulinitet som en möjlig alternativ genusidentitet för att kunna tyda på kvinnlighetens och 

maskulinitetens konstruktiva karaktär. 

    I den andra avhandlingen, ”Iscensättning av kön i idrott” förs det även diskussion kring 

genus, kön och sexualitet inom kontexten av idrott. I avhandlingens studie vill Larsson 

synliggöra vad införandet av en diskussion kring kön har inneburit för svensk idrottsrörelse 

och de idrottande. Studiens fokus är hur de olika individerna ser på sig själv, sitt vara, och 

identitet. Studien belyser de uppfattningar som existerar angående kön, könsskillnader, kropp 

och sexualitet inom idrottsrörelsen. Avhandlingens studie är intressant då den ger oss en 

större förståelse kring hur de existerande normer inom idrottsrörelsen speglar de samhälleliga 

normerna kring kön, genus, sexualitet och dess påverkan på individen. Studien visar en kritisk 

inställning till subjektets vara, hur detta formas genom olika språkliga och kroppsliga 

diskurser . Utgångspunkten i studien är intressant då den medför en diskussion kring hur 
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subjektet formas och formar sig själv. Denna diskussion har bidragit till vår forskning, då vi 

vill genom vår studie peka på hur individerna/subjekten är formade av idrottens och 

samhällets diskurs kring kön, genus etc. men att de även omedvetet är med och påverkar och 

förändrar diskursen som i vårt fall belyser kvinnlighet/ maskulinitet.  

   Vår studie kommer inte att fokuseras på individer inom lagidrotter, utan enbart på kvinnor 

som utövar individuella idrotterna såsom thaiboxning och boardercross. Vi vill diskutera och 

analysera teman som kön, genus, kropp, sexualitet. Det vill säga mer specifikt, informanternas 

relation till den heterosexuella kvinnliga maskuliniteten och dess förhållande till kvinnlighet 

respektive maskulinitet. Vår uppsats kommer främst att fokusera på en diskussion kring 

kvinnlig maskulinitet för att visa på en mer nyanserad förståelse av genuskategorierna och de 

maktrelationer som existerar inom idrottens/samhällets sfär. 

 

5.4 Urval och underlag 

Vårt empiriska material bygger på intervjuer och observationer. Vi har genomfört fem stycken 

intervjuer och tre observationer med en så jämn fördelning som möjligt mellan de två olika 

idrottsgrenarna. Gemensamt för de snowboardåkande kvinnorna är att de alla har 

vintersäsongsarbetat på en av Norges största skidorter under de fyra sista åren samt att de alla 

ställt upp i tävlingsdisciplinen boardercross under den gångna säsongen. Däremot kommer de 

i från olika platser runt om i Sverige med vitt skilda historiska bakgrunder. Detsamma gäller 

för de två thaiboxande kvinnorna som tillhör samma thaiboxnings klubb men som på grund av 

studiemöjligheter valt att bosätta sig i Skåne. Informanternas ålderspridning varierar mellan 

19- 29 år.  

     Eftersom vår studies syfte utgår från att det existerar en heterosexuell kvinnlig 

maskulinitet, har vi därför valt att intervjua kvinnor. Detta för att få en djupare redogörelse för 

hur de uppfattar sin könsidentitet och vilken problematik som den tillför i samhällsstrukturen. 

De flesta av intervjudeltagarna tillhör bekantskapskretsen då idrotterna inhyser så pass få 

kvinnor, det blir därför svårt att inte finna en gemensam länk. Vår intervjuguide 

uppgraderades successivt under arbetet med intervjuerna då vi ansåg att vissa ämnesområden 

behövde förtydligas mer för att få fram så tillförlitlig data som möjligt. Intervjuguiden berörde 

områden såsom, idrott, kropp, identitet, och det heteronormativa idealet samt hur dessa 

interagerar med varandra.  
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5.4.1 Thaiboxning och Boardercross 

I vår undersökning om kvinnlig maskulinitet vill vi undersöka kvinnor som utövar idrotter 

som kan anses som maskulint dominerande. Vårt val föll på boardercross och thaiboxning då 

dessa idrotter kan härledas tillbaka till vårt eget idrottsutövande. En annan anledning till att vi 

valde dessa två idrotter var för att vi vill undersöka en idrott som kräver individuella 

prestationer men som ändå inhyser en mindre homogen grupp av kvinnor. För vår del är även 

den gemensamma träningen av intresse, då interaktionen mellan träningsdeltagarna synliggörs 

och tillika hur detta har präglat den enskilda individens personlighet.    

     Thaiboxning är en kampsport vars ursprung härstammar ifrån Thailands forntida 

självförsvarsteknik. I tävlingsform tillåter reglerna att man använder sig av slag, kast, knän, 

sparkar och inom vissa länder även armbågar. En thaiboxningsmatch innehåller fem ronder 

vilket kräver god fysik och uthållighet. I hela Europa finns det cirka 500 thaiboxande kvinnor 

medan Sverige har cirka 600 personer som tränar thaiboxning. Med denna statistik i åtanke 

inser man vilken mansdominerad idrott det är.48  

     Boardercross introducerades först som tävlingsdisciplin till OS i Turin 2006 och är en form 

av snowboarding.49 Tävlingsdisciplinen går ut på att ta sig ner för en 300- 600m lång snitslad 

bana, bestående av hopp, velodromkurvor och terrängvågor, som kan liknas vid en 

motorcrossbana. Anledningen till att vi valt att belysa de snowboardåkande kvinnornas 

tävlignsbakgrund är för att visa på att den fysiska kapacitet och maskulina struktur som tillhör 

idrotten. Genom att använda oss av termen boardercross vill hänvisa till den tävlingsdisciplin 

som är signifikant för de snowboardåkande kvinnorna eftersom den hjälper till att avgränsa 

undersökningen samtidigt som det hjälper till att synliggöra engagemanget i träningen bakom 

tävlingsdisciplinen.   

 

5.5 Genomförande 

De tre första intervjuerna genomfördes i mars, i ett tidigt utvecklingsstadium av uppsatsen. 

Detta berodde på att en i forskarteamet vid denna tidpunkt befann sig på samma skidort som 

samtliga snowboardåkare som tackat ja till att medverka i studien. Intervjuerna utfördes med 

en veckas mellanrum, i ett avskilt rum med koppling till informantens arbetsområde. 

Dokumentationen gjordes via ljudupptagning, för att vi båda två skulle kunna ta del av och 

tolka det transkriberade samtalet vid ett senare tillfälle. Samtidigt som ljudupptagning som 

                                                 
 
50 http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=128&a=256476, 28/5 2008,  kl 19.24. 
49 http://sporten.yle.fi/turin2006/viewer.php?id=3984, 28/5 2008, kl. 08.40. 

http://www.gp.se/
http://sporten.yle.fi/turin2006/viewer.php?id=3984
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arbetsredskap ger forskaren utrymme att lägga mer fokus vid samtalet än på att föra 

anteckningar då det inspelade materialet fungerar som ”back up” till de områden som 

anteckningarna förbisett. Detta gör även så att all tillförlitlighet inte behöver baseras på 

anteckningar gjorda vid intervjutillfället. Varje samtal transkriberades direkt efter varje 

intervjutillfälle för att synliggöra otydliga frågor och svar ifall informanten måste kontaktas 

igen. Vår tanke var även att utskriften kunde ge inspiration till nya frågor och infallsvinklar.  

     Resterande två intervjuer genomfördes på samma sätt under en veckas period i maj, 

hemma hos en i forskarlaget. Vi dessa tillfällen medverkade vi båda två för att få tillgång till 

ett så brett material möjligt. Vår plan var att en av oss skulle aktivt utföra intervjun medan den 

andra antecknade, observerade och ställde eventuella följdfrågor, ifall samtalet öppnade upp 

för nya infallsvinklar. Enligt Kylén finns det en risk med att vara mer än en som intervjuar, då 

den som blir intervjuad kan känna sig obekväm och underlägsen eftersom det i värsta fall 

skulle kunna liknas vid ett förhör.50 Men eftersom informanterna kände till oss sedan tidigare 

ansåg vi att det snarare skulle vara till vår fördel att vara två, då risken minskar för att 

samtalet skulle föras på en alltför underförstådd nivå. 

     Av det två intervjuformerna som vi prövat tycker vi att det sistnämnda tillvägagångssättet 

är den metod som har passat oss bäst eftersom den som observerat har haft möjligheten att 

uppmärksamma missvisande eller otillräcklig information under intervjuns gång. 

     Observationerna har utförts på olika sätt. När det gäller att ta del av den snowboardåkande 

gruppens aktiviteter har forskare A intagit rollen som deltagande observatör, vilket betyder att 

hon framförallt deltagit i parksessions för att få större tillgång till att undersöka de handlingar 

som intervjumaterialet stödjer sig på. I detta fall besitter observatören även vissa förkunskaper 

som kan underlätta arbetet med observationen, vilket innebär att det även finns en risk att 

insamlingen av data kan ha en negativ effekt på objekten och undersökningen. Men då 

samtliga av dem som ingick i fältstudien åk tillsammans tidigare och är medvetna om var och 

ens begränsningar och kapacitet, anser vi att denna diskussion aldrig var aktuell.  

     Observationen på thaiboxningsklubben utfördes under den näst avancerade gruppens 

träningspass. Då en av oss valde att medverka under träningspasset medan den andra 

placerade sig med block och penna utmed väggen. Majoriteten av träningsgruppen bestod av 

manliga utövare, denna konstellation var även påtaglig i nybörjargruppen såväl som i den 

avancerade gruppen. Tanken bakom observationen var att till största del observera verbala 

handlingar som kunde understödja den information som intervjuerna synliggjort för oss. 

                                                 
50 Jan- Axel, Kylén, Att få svar, intervju, enkät, observation, sid. 25. 
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Dessvärre gjorde omständigheterna det ytterst vårt att uppfatta några konversationer, då 

volymen på musiken var alltför hög för att urskilja större delen av samtalen som pågick i 

lokalen. Lösningen på problemet blev att istället iaktta och notera kroppsspråk och 

interaktionen mellan deltagarna i gruppen.     

   Vi har i största möjliga utsträckning arbetat gemensamt med uppsatsen men valde redan på 

ett tidigt stadium att dela upp metod- och teoridelarna mellan oss. Texterna har dock gått 

mellan oss hela tiden, då vi kompletterat varandras arbete. Arbetet underlättades också genom 

att vi till viss del strukturerade arbetspassen till högskolans bibliotek, samt att de arbetspass 

som förlades till det enskilda hemmet innefattade kontinuerlig diskussion över MSN och 

telefon . Uppsatsen övriga delar har vi sedan gemensamt skrivit, för att kunna diskutera 

tänkbara problem, utveckla resonemang etc., då att vi ansåg det krävdes en öppen 

kommunikation under arbetets utformande.   

 

5.6 Bearbetning av data 

Vi transkriberade alla intervjuer för att på enklast möjligast sätt kunna tolka materialet i 

analysen. För att inte inkräkta på informanternas integritet använde vi oss bara av 

informanternas begynnelsebokstav i analysen. När vi gick igenom det transkriberade 

materialet synliggjordes vissa teman som kunde kopplas samman med frågeställningen. I 

samband med närläsningen var vi tvungna att omstrukturera delar av frågeställningen för att 

underlätta progressionen i arbetet.  

 

6. Analys Del 1 

Analysen kommer att delas in i två delar. I del ett av analysen diskuterar vi hur de idrottande 

heterosexuella kvinnorna tänker kring könsidentiteterna kvinnlighet och maskulinitet. 

Därefter ämnar vi diskutera hur deras könsidentitet görs i förhållande till kvinnlighet och 

maskulinitet. Genom att synliggöra hur de tänker kring de olika genusidentiteterna och dess 

uttryck kan vi skapa en större förståelse kring de processer som frambringar deras eventuella 

positionering.  

     I analysen andra del ämnar vi diskutera den idrottande heterosexuella kvinnliga 

maskulinitetens förhållande till kvinnlighet och maskulinitet. I detta förhållande menar vi, 

finns en makthierarki som rekonstrueras av den heteronormativa genusordningen och sätter 

den heterosexuella kvinnliga maskuliniteten i en avvikande position. Fokus ligger på att 
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synliggöra hur den heterosexuella kvinnliga maskuliniteten blir bemött i och utanför den 

idrottsliga verksamheten.  

 

6.1 Tillskriven kvinnlighet  

De kulturella föreställningar kring kön och genus bidrar till att skapa en normativ bild av hur 

en korrekt kvinnlighet och manlighet görs. Iscensättning av könsidentiteten i vårt samhälle 

sker oftast genom ett jämförande, skillnadsskapande och igenkännande, där en förståelse av 

vem man är skapas i relation till det mottsatta könet. 51 Du lär dig att tala, gå, agera och klä 

dig i enlighet med de normer som finns gällande din könsidentitet. Dessa normer 

internaliseras och gör att visa sätt att agera känns mer normalt än andra. 

     Under samtalen med våra informanter kring kvinnlighet fanns det en tanke om en 

existerande normativ kvinnlighet. Såhär tänker informanten K;   

 

                    ”Men det finns ju en norm som känns mindre verklig som är någon slags 

idealbild, en stereotyp. Men som jag inte känner att det är…, finns inga verkliga människor 

på så sätt som ser på kvinnlighet på det sättet, eller manlighet.  Att kvinnor inte tar plats att 

kvinnor är passiva att kvinnor är svagare, kvinnor är utseende fixerad, den enda, den bilden. 

Men det känns inte att den bilden är relevant, det känns inte som det är representativ för vad 

kvinnlighet är i samhället heller.” 

 

Liknande resonemang förs hos har informanten L; 

 

”Jag skulle inte vilja säga att jag har någon sådär klar definition men jag har 

en bild i huvudet av hur jag tänker mig en ”kvinna” och hur jag tänker mig en kvinna. Den 

bild som jag har av kvinnlighet kanske inte stämmer överens med den här gängse bilden som 

presenteras av ”hur en kvinna ska vara” i media med den vackra på något sätt där här 

undergivna varelsen utan jag ser henne som annorlunda stark och självständig.”  

 

Centralt i informanternas resonemang är att det å ena sidan finns en överordnad hegemonisk 

kvinnlighet. Men å andra finns det en ”riktig” kvinna och kvinnlighet. Den förstnämnda är 

normativ bild, projicerad av samhället, där det finns ett ramverk för hur kvinnan genom 

                                                 
51 Birgitta Fagrell, & Per Nilsson, ”Talet om kroppen”. sid 81. 
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hennes kvinnlighet skall vara både kroppsligt och mentalt. Denna bild menar informanterna är 

inte representativ för en riktig kvinna/kvinnlighet är. 

     Konstruktionen kvinna/kvinnlighet skapas därmed som en stereotyp sprungen ur ett 

biologiskt deterministiskt tankesätt där kvinnan förväntas vara mannens motsats. Den 

normativa hegemoniska kvinnlighet som informanterna beskriver är följaktligen en effekt av 

de sociala och kulturella föreställningarna kring vad kön/genus är.52 Vi tolkar detta som att 

den hegemoniska kvinnan per automatik är å ena sidan en autentisk individ personifierad då 

den sätter normen för hur en kvinna skall vara. Men å andra sidan är den även en fiktiv kvinna 

då den inte kan förankras i informanternas verklighet.   

     Trots avståndstagandet så är det den hegemoniska kvinnligheten som implicit och explicit 

sätter normen för hur kvinnan skall fungera, agera och tänka för att accepters som en riktig 

kvinna. När informant M talar om kvinnlighet använder hon sig av en normativ bild för att 

beskriva begreppet; 

 

”Kvinnlighet, hmmm. Kroppsligt lite mjukare former lite mer sammanhållet. 

Medan killar mer brer ut sig och tjejer mer håller ihop sig. Om man skall generalisera, lite 

mer lyhörda, kanske lättare för empati. Ah nej det är svårt. Jag tycker inte att det har med 

könet egentligen att göra. För det är ju båda könen som har det (kvinnlighet). Det är ju mer 

som man är som person, det kan ha varit hur man blivit uppfostrad, kulturer och vad man 

omgetts sig med.” 

 

Utifrån informantens uttalande anser vi att det finns ett avståndstagande från att kvinnlighet 

endast tillhör en person med kvinnlig kropp. Kopplingen mellan kön och det önskade genus är 

således inget naturligt eller pre- diskursivt. Kvinnlighet måste inte kopplas till det biologiska 

könet, utan informanterna ser det såsom skapat genom de kulturella, sociala förväntningarna 

som finns på kvinnan utifrån hennes kön. Detta kan härledas till Butlers resonemang om hur 

samhället gör vissa genus till ”begripliga” och vissa ”icke begripliga”. Det begripliga genuset 

förväntas följa den heterosexuella matrisen logik, där kvinnan är kvinnlig med ett begär som 

är riktat emot mannen. Denna normativa logik förutsätter och skapar ett dikotomiskt och 

hierarkiskt förhållande mellan de två olika genusen. Om kvinnor och män inte agerar i 

enlighet med denna normativa logik då uttrycker de ett ”icke begripligt” genus .   
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     Inom den hegemoniska kvinnlighetens ramverk förväntas kvinnan att inte vilja eller kunna 

ta plats, kroppsligt eller verbalt. Egenskaperna har därmed nedvärderas av samhället då de 

inte har någon makt enligt den normativa diskursen kring kön och genus. Kvinnan i samhället 

förväntas uttrycka den kulturellt godkända kvinnligheten och identifierbara kön/genus 

uttrycken, vilket visar på ett stabilt kön/genus och kvinnligheten genom den normativa 

diskursens glasögon.53  

     Vid diskussion kring kvinnlighet talade informanterna om den stereotypa bilden i 

samhället. Uppfattningen om den stereotypa kvinnan skilde sig dock när informanterna 

applicerade den inom kontexten av idrott. Såhär resonerade informant K om huruvida 

samhällets bild av kvinnlighet var förenlig med den bild som fanns inom idrottens sfär; 

 

”Jag tycker det år svårt att… det finns en generell bild i media… det finns 

mycket bilder av kvinnor som, jag vet inte. Den bilden av kvinna, alltså det finns. Det finns 

som slags ett ganska brett spann, du har ju den stereotypa bilden som blir jätte mycket 

objektifierad som ser undernärda ut som ser ut som de inte har självständighet ingen egen 

vilja. Sedan finns det bilder som representerar kvinnor på ett helt annat sätt. Det klart att de 

som framställs som passiva inte är förenliga med dem som tränar kampsport. För där är det 

ju verkligen inte passiva och verkligen inte smal och osjälvständig. Där finns det inte lika 

mycket … att det handlar om att vara så smal som möjligt.” 

 

Vad som utmärker sig i denna diskussion är att kvinnan inom idrotten inte är bara har ett 

genus utryck utan multipla positioner, både positivt och negativt kodade. Den stereotypa 

bilden är fortfarande normgivande och sätts i förhållande till de alternativa kvinnligheterna. 

Den hegemoniska kvinnlighetens möte med idrotten ställer kvinnligheten mot väggen både 

fysiskt och psykiskt. Den kvinnlighet som samhället kräver är svårt att förenliga med kvinnan 

som idrottar. Det binära motsatstänkandet utmanas då kvinnligheten inte längre visar på 

kroppslig och mentalt kvinnligt kodade mönster, som svaghet och passivitet. Vi anser att 

kvinnan som rör sig inom en extremt manlig sfär, kan till viss del utmana den stereotypa 

bilden av kvinnlighet. Informant M diskuterar även hur kvinnan i kontext av idrott får en 

annorlunda position;  
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”Jag tror att kvinnor som tränar kamsport är lite mer…att de tar för sig mer, 

eller jag har fått för mig det. Att på träningen är det så att tjejer och killar är på samma 

villkor att där är det ingen skillnad utan där är det bara storleken som avgör. Och i resten av 

samhället är det lite större skillnader att kämpa emot. Sedan tror jag rent utseende mässigt så 

tror jag att idealet skiljer sig så att det fokuseras mer på att bli stark och duktig och inte bara 

vara så smal och snygg som möjligt. Det är i och för sig utseende fixerat på olika sätt, men 

det är inte det där typiskt kvinnliga smal och söt utan fan vad sjysta muskler du fått och bra 

teknik. Medan i kamsporten är det att du får höra mer att det gjorde du bra.”  

 

Informanterna upplever att idrotten delvis befriar kvinnan ifrån den hegemoniska 

kvinnlighetens instängdhet, då de tillåts anamma, inom strikta ramar, positivt manligt kodade 

egenskaper. De positiva genusegenskaperna är dock könade. Inom dessa två idrotter råder det 

en manlig dominans inte bara av antal manliga deltagare men även vilka egenskaper som är 

idealiserade och upphöjda. För att de maskulint könade egenskaper skall bibehålla ett högre 

symboliskt värde sker det på bekostnad av det motsatta könets könade egenskaper. Inom 

dessa tankebanor finns det en möjlighet att man ännu en gång sätter kvinnan och 

kvinnligheten i en underordnad position. Vi menar dock att för att återta en icke hierarkisk 

position inför mannen kan en dekonstruering av de maskulina egenskaperna vara ett steg i rätt 

riktning.54  

     Vi är medvetna om att maskulina egenskaper är normativa i vårt samhälle och på så sätt 

har de egenskaperna mer makt. Det finns en risk att man upphöjer och befäster dessa 

egenskapers överordnade position genom att säga att de ger utrymme till en större frihet hos 

dessa kvinnor. Men vi anser så som Butler att det är i upprepandet av de performativa 

handlingarna som det finns en möjlighet till förändring av kön/genusidentiteten . Genus är 

inte ett substantiv, något du är och förblir, utan ett verb som du gör i enlighet med normerna. 

Då kvinnans genus gör ”fel” i upprepandet av de manligt kodade handlingarna påbörjas en 

förändringsprocess. Möjligheten till förändring av vad som är korrekt kvinnlighet eller 

maskulinitet, utmanas genom att i varje repetition ”göra fel” genus och förskjuta den 

normativa kvinnligheten accepterade uttryck och egenskaper 55  

     Mötet mellan kvinnlighet och idrott kan liknas vid en kulturkrock, då kvinnornas 

ursprungliga identitet får en ”make over” i både mental och fysisk bemärkelse. Genom den 

kroppsliga aktiviteten inom idrotten får informanterna ett bredare perspektiv på hur 
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kvinnlighet kan göras. Den hegemoniska kvinnligheten så som beskriven av informanterna 

förhindrar dem att vara kroppsligt och mentalt aktiva. Det blir därför en konfrontation mellan 

den hegemoniska kvinnlighet och den önskade kvinnligheten, då informanterna inte känner att 

de kan identifiera sig med den förstnämnda. 

     Den heteronormativa definitionen av kvinnan kräver en tydlig koppling mellan feminin = 

kvinnlig= kvinna som då tätt inpå följs av maskulin = manlig = man. Detta normativa mönster 

är sålunda inte självklart enligt informanterna .56 Reproduceringen av denna normativa logik 

bygger på att vare sig män eller kvinnor ifrågasätter eller utmanar könsidentitetens ramverk. 

Vi anser dock att informanterna har tagit ett steg mot ett ifrågasättande av vad kvinnlighet och 

maskulinitet är och vem som får agera vad. Det som synliggörs är att det finns ett klart 

avstånd mellan det, av samhället tillskrivna könsidentitet och informanternas självupplevda 

könsidentitet. Detta menar vi öppnar upp en diskussion kring nödvändigheten med ett få 

identifiera sig med ett alternativt genus, en heterosexuell kvinnlig maskulinitet. 

 

6.2 Tillskriven maskulinitet 

Vid informanternas diskussion kring kvinnlighet utgår de ifrån en normativ bild. Liknande 

tankar förs kring maskulinitet. Det finns en bild av maskulinitet som samhällets avspeglar, 

samtidigt som informanterna menar att denna ligger bortanför deras verklighetsbild. Vid 

diskussion kring maskulinitet uttrycker sig informant L såhär; 

 

                     ”Det första som kommer upp är ju lite det här inpräntade bilden som man har 

fått med sig från början, den stora starka mannen som jobbar för sin familj, som ser till att 

det står mat på bordet, det är liksom hans uppgift och på något sätt när jag ser någon som är 

väldigt manlig, så är det någon som är väldigt självsäker, inte självgod så men som är säker 

på sig själv, sina åsikter och en manlig man är någon som tar för sig väldigt mycket.” 

 

Informant Ls redogörelse återspeglar maskulinitet ur ett traditionellt heteronormativt kön och 

genus mönster. Mannen har genom sin maskulinitet tilldelats rollen som familjens överhuvud 

vars huvudsakliga uppgift är att först och främst försörja familjen ekonomiskt. 

Könsidentiteten med dess tillhörande egenskaper är sprunget ur ett binärt tankesätt där 

mannen förväntas att eftersträva den hegemoniska maskulinitetens ideal. Enligt Connells 

definition av maskulinitet kan denne enbart existera i förhållande till en motpol det vill säga 
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en kvinnlighet.57 Inom informantens kontext är mannens huvudsakliga uppgift att arbeta, 

därmed blir en av effekterna att han tillskrivs ett mindre behov av att vara med barnen då han 

inte förväntas ha ett emotionellt intresse.  

     Då den hegemoniska maskulinitetens egenskaper utgör en överordnad normativ mall i den 

västerländska kulturen har effekten blivit att dessa har mer makt och större handlingsutrymme 

i det offentliga rummet. Den hegemoniska maskulinitetens normgivande status påverkas 

således både män och kvinnor.  Informant M tänker kring manlighet såhär; 

 

” Mmm ja men det som poppar upp är hårdare på något sätt. För att det 

förväntar sig att de skall vara hårdare på något vis på ett annat sätt, inte visa känslor. Stora, 

starkare på något vis.  För det är den bilden som samhället har av en man, inte visa så mycket 

känslor. Men det är ju inte alltid det är så. Men så förväntas det att vara.” 

 

Och vidare:  

”Men det är nog det stor och stark och ha ha ha öh. Ja men lite grövre sett. Blev 

lite fåordiga svar men jag tycker att det är jätte svårt. Nej men som sagt med kroppsspråket 

tar man mer plats . Killar är mer vana att ta plats tror jag. Dom breder ut sig på sätena 

liksom och mmm. Man ser oftast att tjejer kryper ihop och vill liksom – oj nu skall jag inte ta 

för mycket plats och karlarna brer ut sig.” 

 

Självständighet, att ta mer plats, större frihet både kroppsligt och mentalt är även centralt i 

denna informants tankesätt. Mannen tillåts genom sin maskulinitet att ta sig större frihet inom 

samhället sfär då mannens handlingar ses som normen och därmed mer maktingivande. 

Det insocialiserade mönstret med mannen som, handlingskraftig, stark, ekonomisk obunden 

sätter kvinnan genom sin kvinnlighet i en beroendeposition både ekonomiskt, mentalt och 

kroppsligt.   

     Med begreppet hegemonisk maskulinitet pekar Connell på att det inom samhällslivet 

existerar en kulturell dynamik som gör att en viss typ av maskulin identitet kan hävda och 

vidmakthålla en överordnad position gentemot andra män och kvinnor.58Connell menar att 

den hegemoniska maskuliniteten, är beroende av andra underordnade maskuliniteter för att 

kunna behålla sin makt. I den underordnade maskulinitetens placeras kvinnligheten. Ramarna 
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för den hegemoniska maskuliniteten ställs upp av den heteronormativa diskursen kring 

kön/genus. Män förväntas agera maskulint och ha ett begär som riktas mot kvinna. 59  

     Butler har genom sin teori kring den heterosexuella matrisen pekat på de faktorer som 

fullbordar reproduktionen av manlig och kvinnlig hegemoni.  I denna matris blir män först 

maskulina och kvinnor kvinnliga då normerna kring det existerande kön och genus innefattas i 

en binär relation. Denna relation fullbordas genom det heterosexuella begärets praktiker.   

     Nedanstående citat redogör för det maskulina genuset förväntade känslomässiga praktiker 

och dess hämmande effekt på mannen; 

 

                     ”Den sociala biten är som jag tycker att normen ser ut i samhället idag, som vi 

människor är skapade i vårt samhälle så tycker jag att män är mer instängda i sina känslor 

än vad vi kvinnor är. Kan vara på ont och gott, kan vara så att vi kvinnor svävar ut lite för 

mycket ibland. Män stänger in, de bygger upp sitt liv kring andra saker än känslor och det 

gör ju inte kvinnor.” 

 

I informanternas uttalande tillskrivs den stereotypa mannen egenskapen av en känslomässig 

hämmad individ i förhållande till kvinnan. Medan kvinnan i motsatts till mannen anses vara 

alltför bunden till sina känslor. Trots detta verkar informanten ha en kluven inställning till 

denna känslomässiga fördelning. Om mannen inte lägger någon större fokus på det 

emotionella planet såsom kvinnan gör bidrar det till att stärka skillnaderna mellan kvinnliga 

och manliga egenskaper. Dessa skillnader gynnar de heteronormativa strukturerna och den 

reproduktiva heterosexuella processen. Hur mannen förhåller sig till sina känslor och på vilket 

sätt han väljer att framföra dem speglar dennes könsidentitet. Enligt Butler införlivas denna 

föreställning om en genusspecifik egenskap genom upprepade känslomässiga handlingar som 

kan härledas ur ett historiskt och kulturellt sammanhang.60 Mannen förväntas att han tror på 

sig själv, att han vet vad han vill och att han tar mer plats. Maskulinitet och kvinnligheten 

skapas därmed ur ett hierarkiskt tankesätt, vilket gör att informanterna intar en ambivalent 

inställning till könsidentiteterna när de ombeds diskutera kring dem.   

 

6.3  Självupplevd könsidentitet och kvinnlighet  

De kön- och genusspecifika identiteterna som informanterna har diskuterat kring görs båda i 

förhållande till en normativ bild. De talar om samhällets normer och hur dessa påverkar 
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kvinnlighet och manlighet såtillvida att kvinnan förväntas agera kvinnligt och mannen 

maskulint. Trots att mannen genom sin maskulinitet har en överordnad position gentemot 

kvinnan, menar vi att mannen innefattas i förtrycket, då han förväntas leva upp till normerna. 

Liksom kvinnan förväntas han att agera enligt den hegemoniska måttstocken. Informanternas 

identitet kan placeras i en gråzon, eftersom de normativa könsidentiteterna är uppbyggd efter 

ett motsats tänkande, blir den kvinnliga maskuliniteten en avvikande och svår åtkomlig 

genusidentitet.  

     Samtliga av informanterna har svårt att placera sig inom ramverket för den hegemoniska 

kvinnligheten, då den upprätthåller och skapar en underordnad position . När informanterna 

gör kvinnlighet gör informanterna det med en skepsis både egenskapsmässigt, verbalt och 

kroppsligt. Informant M resonerar såhär varför kvinnlighet är så komplext i hennes ögon: 

 

”För mig är det en negativ egenskap. För jag tycker att det är att man inte får 

ta den plats som jag förtjänar! Mmm det tror jag. Fast jag, ja jo. Fast jag hoppas att det 

håller på att förändras. Men det typiska kvinnoidealet är nog det här nog lite värna och inte 

ta för mycket plats. Att man skall vara söt och snygg och inte ställa för jobbiga frågor och 

inte ta för mycket plats. Det kan jag inte känna igen mig i!” 

 

Kvinnlighet i informant Ms ögon är negativ i både kropplig och verbal bemärkelse. De 

kvinnligt kodade egenskaperna tillskriver M ett lägre värde. Det negativa förhållningssättet 

till kvinnlighet reflekterar de samhälliga normerna. Kvinnligheten är konstruerad som en 

negation till det manliga vilket skapar en ambivalens hos informant M. Å ena sidan känner 

hon att kvinnligheten är begränsande, men å andra sidan tycker hon att den inte bör vara det. 

     Den könsidentitet som M förknippar med kvinnan synliggör hur enskilda aktörers tankar 

kring kvinnlighet är påverkade av ett makt- och dominansförhållande som råder mellan 

kvinnlighet och maskulinitet. Föreställningarna om de kvinnliga kroppsliga och mentala 

egenskaperna är sammanbundna och påverkade av det normativa idealet såtillvida att det 

uppstår en komplex konfrontation hos informanterna. Såhär tänker och resonerar informant L 

om sitt förhållande till kvinnlighet; 

 

”Den bilden som jag har av kvinnlighet kanske inte stämmer överrens med den 

här gängse bilden som presenteras av ”hur en kvinna ska vara” i media med den är vackra 

på något sätt den här undergivna varelsen. Utan jag tänker ju på kvinnlighet som en stark 

person och en rätt självständig person, och på det sätter tycker jag att jag kan identifiera mig 
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som min definition av kvinnlighet. Men om vi säger den här lite mer omvårdande biten som 

jag också ser som en stor del av den här kvinnligheten, det är väl ingenting som jag ligger så 

hemskt nära i dagsläget. Det här med kvinnan med många barn som liksom sörjer för, som är 

villig att offra en del av sig själv för sina barn. Det är något som jag inte kan relatera till i 

mitt vanliga liv, snarare den här starka självmedvetna och kanske den här självständiga som 

jag har som ideal som jag försöker leva upp till i min vardag.” 

 

Detta exempel illustrerar återigen hur kvinnlighet som könsidentitet är komplext att förhålla 

sig till. Det å ena sidan stabila genuset, så som informanten har en bild av, blir instabilt när 

hon konstruerar det utifrån hennes uppfattning om vad kvinnan kan göra. Den binära 

konstruktion som kön/genus stödjer sig på gör det omöjligt att se det existerande skillnader, så 

som i informant Ls fall, inom respektive kön. Identitet är inget som existerar, som Butler 

påpekar, som orsak till vårt kön, utan existerar genom de handlingar, och sociala processer 

som vi påverkas av. 61 Livet som informant L lever har därmed påverkat och påverkar henne 

således att hon inte kan identifiera sig med den hegemoniska bilden av kvinnligheten. Det är 

alltså i interaktion med omgivningen som de normativa könskategorierna, kvinnlighet och 

maskulinitet, görs och får betydelse för informanterna. Informant Ls diskussion leder vidare 

till huruvida kvinnliga idealet går att kombinera med egna värderingar: 

 

”Jag måste säga att jag har ett klimat, alltså de tjejerna som jag umgås med. Vi 

är ju främst tjejer som jag pluggar tillsammans med och där har vi mycket diskussioner, där 

vi just tar upp sådana diskussioner och moraliska dilemman och sitter och sitter och pratar 

om hur man ändå kan kombinera det här med att feminism och kvinnlighet och så.”  

 

Kvinnlighet i kombination med idrottsliga erfarenheter påverkar det vardagliga livets 

föreställningar kring det förväntade genuset och det upplevda genuset. Informanterna 

diskuterar idrotten som en stor del av deras liv och hur den har haft ett stort inflytande på hur 

de format/ar sin könsidentitet. Så här beskriver informant K om hur idrotten har förändrat 

hennes syn på sin identitet;    

 

 ”Den har gett mig jätte mycket, jag har ju tränat kamsport i 14 år i olika 

intensitet, det är väl en ganska stor del av mig. Som fyllt massa olika funktioner, i att man lär 

                                                 
61 Jesper, Andreasson, Idrottens kön, genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag, Sociologiska 
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sig något nytt och att man har börjat tävla. En utmaning att bli bättre starkare att utveckla 

mig själv, men det kan även vara i vissa lägen en avkoppling från det som jag upplever runt 

om. Som andra går och mediterar att det blir en slagsmental avkoppling.” 

 

Och vidare; 

 

”Jag har blivit mycket mer självsäker och mycket mer mmmm. Jag har uppfattat 

jag har fått en mer realistiskt vad jag klarar av fysiskt och psykiskt. Speciellt många kvinnor 

tror att man inte klarar av så mycket då man inte har tänjt på dessa gränser. Och har man 

aldrig gjort detta så vet man inte om man klarar av det. Det är ju även andra bitar. Ja ja 

precis självkänsla. Jo men mentalt att det blir i detta läge att jag kör med andra killar att det 

smittar av sig på andra ställen att jag klarar av mer.” 

 

Som både informant M och tidigare L diskuterar blir deras positionering till identitet och 

positionering till den tänkte kön/genus rollen instabil när de jämför med sina egna 

erfarenheter. De genusyttringar som de ser som normativa stämmer oftast inte överense med 

deras erfarenheter och tankar kring vad kön och genus bör vara eller är. De handlingar och 

sociala processer som informanterna integreras med påverkar således deras könsidentitet. 

Genom de interaktioner med idrottens sfär skapas en akt där kön/genus inte följer en normativ 

koppling. Då den normativa genusordningen kräver ständiga upprepningar, finns en 

möjlighet, som vi tolkar det, och en längtan efter att inte behöva agera i enlighet med den 

förväntade könsidentiteten. Vi anser att det utifrån informanternas utsagor/uttalande kring 

könsidentiteternas konstruktion så finns det en längtan kring att få uttrycka både kvinnligt och 

maskulint kodade egenskaper. Dessa mönster kring hur kvinnor och män skall agera är dock 

så pass insocialiserade att det blir svåra att överskrida oavsett om det finns en önskan att få 

göra det eller ej. Under en av våra fältstudier observerade vi hur det insocialiserade mönstret 

påverkade de kvinnliga deltagarna. Observationen som utfördes på thaiboxningsklubben 

bekräftar hur vissa delar av det insocialiserade egenskaperna accepteras av träningsdeltagarna. 

Trots att ovanstående resonemang talar för en längtan att distansera sig ifrån heterosexuella 

könskoder.   

     Under träningspassets sista del ingick styrketräning med övningar såsom push ups, sit ups, 

knäböj etc. Alla kvinnorna som ingick i gruppen valde att utföra push upsen liggandes på knä 

medan alla männen valde att utnyttja hela kroppen som viktbelastning trots att vissa män mer 

eller mindre saknade tekniken i rörelsen. Inga av deltagarna ifrågasatte varför kvinnorna valde 
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att utföra denna övning annorlunda eller varför männen gjorde den på ett annat sätt.  Med 

tanke på den avancerade tekniska och fysiska nivå deltagarna ligger på anser vi att denna 

handling är anmärkningsvärd, då de informanter som tränar kampsort tycker att det inte görs 

någon skillnad mellan kvinnor och män inom klubben.  

     Skillnaden menar vi, sitter först och främst mentalt, det vill säga vilka psykiska och fysiska 

spärrar vi väljer att förlita oss till. Kvinnorna och männen i gruppen har med största 

sannolikhet i detta fall påverkats av den diskursens skillnadstänkande mellan könen att de per 

automatik anser sig fysiskt inkapabla till att utföra push upsen på annat sätt än vad det 

insocialiserade mönstret tillåter. 

 

6.4 Självupplevd könsidentitet och maskulinitet 

Vid diskussion kring den idrottsliga arenan råder det konsensus informanterna emellan, för att 

kunna ta del av denna arena måste man göra sin röst hörd och det gäller att våga visa 

framfötterna. Enligt informanterna har deras träning haft den inverkan att dom mer eller 

mindre agerar, medvetet och omedvetet, maskulint kodade handlingar i och utanför den 

idrottsliga arenan. I nedanstående citat exemplifierar M hur hon aktiv anammar ett maskulint 

genus; 

 

”Karlar pratar ofta högre och tar plats, på det sättet. Att när man är i en grupp 

med både kvinnor och män, så tänker jag på att höja tonen för att kunna ta plats och så.”   

      

Informant M nämner för att få vara en aktiv del av gruppen krävs det att hon själv höjer tonen. 

Detta gör hon genom att härma samma manligt kodade beteendemönster, handling kan tolkas 

som ett motstånd mot det kvinnoideal som hon anser som underordnat. Enligt Halberstam kan 

anammandet av de maskulint kodade egenskaperna ses som ett motstånd mot de 

förhållningsregler som hämmar kvinnans totala utveckling. Utförandet av de maskulina 

handlingarna bör ses som en utökning av den kvinnliga identitetens egenskaper och en 

frigörelse av kvinnans rättigheter som individ.62  

     Den typ av könsidentitet som vi diskuterar skall enligt Halberstam, genom de fysiska och 

verbala handlingar, förklaras som en förlängning av ”tomboyism”. Begreppet ”tomboy” 

beskriver generellt en period i kvinnans barndom, där hon tillåts avvika från det normativa 

kvinnliga beteendet och förknippas ofta med förmågan att tänka och handla självständigt.  

                                                 
62 Judith, Halberstam, Female Masculinity, sid. 272. 
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De kvinnor som väljer att fortsätta leva som ”tomboys” utanför det hegemoniska ramverket 

har av samhällets normer bestraffats då de anses som annorlunda, avvikande och mindre 

accepterade i en social, kulturell och heterosexuell kontext.63 För vår del likställer vi 

begreppet ”tomboyism” med kvinnlig maskulinitet eftersom effekten av ”tomboy” perioden 

numera är applicerade på vuxna individer i en heteronormativ kontext. Vi anser att kvinnlig 

maskulinitet kan som en förlängning av ”tomboyism”, men vi benämner den som en 

heterosexuell kvinnlig maskulinitet, då den diskuteras i en kontext med heterosexuella 

kvinnor.  

     Då informanterna väljer att till viss del ställa sig utanför det heteronormativa ramverket 

synliggörs det ett en möjlighet/nödvändighet till ett alternativt genus. När informanter gör 

maskulinitet är det med förväntningar om en emancipatorisk utveckling. Under samtalet med 

informant N berättar hon om hennes relation till maskulinitet. 

 

”Ja, ja är väl ganska brutal, jag tycker om att skämta om vad som helst, jag kan 

vara väldigt högljudd, jag hörs och syns väldigt mycket, säger alla. Brutal och bullrig skulle 

man väl kunna säga. Men det är väl manliga egenskaper som att höras och synas tycker jag i 

varje fall.” 

 

Som tidigare diskuterats finns det en tydlig koppling mellan egenskaper så som att ta plats, 

synas och höras och maskulinitet. När en heterosexuell kvinna väljer att använda sig av dessa 

egenskaper passerar hon gränsen för vad som anses vara normalt kvinnligt beteende. Genom 

att implicit och explicit härma vissa manliga egenskaper bildas ett beteendemönster som inte 

helt och hållet kan anses manligt eller för den delen kvinnligt. Vi menar att detta kan ses som 

en alternativ könsidentitet. Identiteten avviker ifrån det heteronormativa idealet, då kvinnan i 

detta sammanhang väljer att inta en position som aktivt subjekt istället för den passiva 

objektsposition som hon ursprungligen har tilldelats. 

     Halberstam anser att denna alternativa könsidentitet inte händelsevis bör ses som en dålig 

imitation av mannen utan snarare som ett alternativt genus. Den heterosexuella kvinnliga 

maskuliniteten kan ses som en av faktorerna i en kulturell och social gruppdynamik, då den är 

beroende av de sociala och kulturellt skapade hegemoniska identiteterna64  

Det är genom att maskulinitet inte enbart tillskrivs en person med manlig kropp, som kan visa 

på dess konstruktion. Detta kan visa på hur den har tilldelats män för att kunna skapa 

                                                 
63 Judith, Halberstam, Female Masculinity, sid. 5-6. 
64 Tiina, Rosenberg, Queerfeministisk agenda. sid. 81.  
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hierarkiska sociala strukturer och därmed upprätthålla en patriarkalisk över – och 

underordning.  Således kan kvinnor i lika stor bemärkelse göra maskulinitet, men vid 

porträttering av kvinnlig maskulinitet inom media, samhälle har den oftast har visats som en 

dålig imitation av den riktiga maskuliniteten, allt för att den hegemoniska maskuliniteten skall 

framstå som den äkta varan.65  

    Under en av våra fältstudier i fjällen observerade vi ett liknande händelseförlopp vilket 

styrker Ms och Ns redogörelser i ovanstående citat. Observationen genomfördes vid 

påstigning av stolsliften, då forskare A och hur hennes kvinnliga medåkare valde stolsliftens 

singelkö istället för att gemensamt stå och vänta på att få åka uppför berget i den långa kön. 

Stolliften kan ta upp till sex passagerare per stol. Om man väljer att ta singelkön får den som 

står först i kön vänta på att det slumpmässigt dyker upp ett tillfälle där inte alla säten fyllts ut. 

Till vår lycka hade endast tre andra människor tagit sig igenom liftgrindarna då det var vår 

tur, så vi fick gott och väl plats båda två men det var inte förrän min medåkare höjde rösten 

och med ett auktoritärt tonfall bad samliga medpassagerare att; 

 

”-Så tar vi ett kliv åt sidan, så får fler plats i liften! Hörreni, håll till vänster!” 

 

 Denna handling har etsat sig fast i minnet dels för att det förvånade os att inte någon av de tre 

passagerarna gjorde någon ansatts till att släppa på oss förrän hon som kvinna var tvungen att 

inta en auktoritär subjektiv position. Och dels för att det behövdes en specifik ljudnivå för att 

ta plats i det offentliga rummet. 

     I detta citat synliggörs det icke jämställda förhållandet mellan maskulina och kvinnliga 

egenskaper. Tillika går det inte att förneka att maskulina egenskaper öppnar upp för ett 

bredare urval av valmöjligheter i sociala sammanhang. Medåkare U valde i denna situation att 

medvetet använda sig av en maskulin verbal handling för att hävda sin rätt till att tänka och 

handla som en självständig individ. Samtidigt som denna verbala handling utmanar hennes 

position som kvinna, försätter den även hennes könsidentitet i ett avvikande fack. Det finns 

således en nödvändighet att diskutera kvinnlig maskulinitet som ett alternativt genus, då det 

kan öppna upp till en diskussion kring de olika genusens maktpositioner.  Problematiken 

ligger här i samhällets värderingar gällande maskulina - och kvinnliga handlingar. Det är 

således samhället som tolkat de maskulina handlingarna som användbara för att kunna synas 

och höras. Informanterna känner därmed en nödvändighet till att agera maskulint då samhället 
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säger att de måste göra det. När informanterna redogör för hur de uppfattar sina maskulina 

egenskaper, uttrycker de sig allt som oftast i ytterligheter, för att visa på vilket förhållande 

dennas egenskap står till samhällets projicering av den stereotypa kvinnan. För att åter knyta 

an till det offentliga rummet har vi använt oss av samtalet med informant L. 

 

”Om man ska ta skidåkningen och snowboardåkningen, alltså jag tycker det är 

kul att åka fort jag tycker det är kul att hoppa jag tycker att det är kul att göra de grejerna 

som är klassat som mest killar håller på med och jag tänker ju inte låta mig hindras för att 

jag är tjej där. Jag tar inte det som en ursäkt att tillexempel, när man är ute och åker och 

någon åker ifrån mig men det är ok för att han är ju kille, ser jag inte som någon ursäkt utan 

där anser jag att man är med på precis samma villkor och jag tänker inte vika ner mig på 

något sätt för att jag är tjej.” 

 

I detta fall anser L att snowboardåkning utförs på lika villkor eftersom det handlar att utmana 

sina personliga gränser. L tillåter inte de hegemoniska kvinnliga strukturerna hindra henne att 

inte ta del av det som hon tycker är kul i sitt idrottsutövande. Informant Ls inställningen och 

handlande beskrivs enklast genom att tillskriva hennes könsidentitet en maskulin framtoning 

på grund av att hon utmanar den hegemoniska kvinnans gränser. Relationen bygger på en 

ömsesidig förståelse av vilka egenskaper som kan klassas som maskulina även om det ur 

hennes perspektiv handlar om rätten till att bestämma sina egna begränsningar. Genom att 

välja ett maskulint handlingsmönster, tolkar vi det som ett överskridande av de traditionella 

könsrollerna. Enligt Halberstam visar detta på ”cross-identification”, det vill säga att till 

exempel kvinnan väljer att inte fullfölja det ursprungliga, traditionella genusmönstret. 

Kvinnan väljer istället att identifiera sig med det motsatta könets (maskulina) egenskaper då 

det, i informanternas fall, ger dem en högre status.66 När det gäller informanterna handlar det 

många gånger om att göra ett aktivt motstånd mot den frihetsbegränsning som de anser att den 

hegemoniska kvinnligheten medför. Rätten till lika villkor och ett jämställt förhållande till 

mannen driver dessa kvinnor till att ”cross-identify ”att anamma maskulina egenskaper och är 

ett försök att återupprätta sin könsidentitets självständighet. 

     Vi är medvetna om att finns det både för- och nackdelar med att diskutera kvinnors rätt till 

att få agera maskulint. Å ena sidan skulle man kunna etikettera det som ännu ett patriarkaliskt 

förtryck, där man stödjer det binära tankesättet och därmed den heteronormativa 
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genusordningen.67 Men å andra sidan, anser vi, att en kvinnlig maskulinitet kan visa på 

könsidentiteternas konstruktivistiska karaktär och därmed synliggöra det tvingande binära 

tankesättet som skapar hierarkiska skillnader mellan män och kvinnor.  

 

Analys; Del 2  

 

7. Identitet och bemötande  

De normativa könsidentiteterna kvinnlighet och manlighet bygger på att det finns skillnader 

mellan män och kvinnor.  Könsidentiteternas konstruktion har givit de kvinnliga 

egenskaperna en underordnad position och de maskulina en överordnad position.  Dessa 

asymmetriska relationer återskapas då man döljer att den bygger på en makthierarki. För att 

kunna utmana denna maktrelation måste man således förstå hur dikotomin produceras och 

reproduceras.  

     Detta maktförhållande reproduceras genom att man explicit och implicit hindrar kvinnor 

och män att agera utanför de normativa ramarna. Rosenberg diskuterar Halberstams teori 

kring kvinnlig maskulinitet och menar att den kvinnliga maskuliniteten är en queer 

subjektsposition, en kvinnlig identifiering och en identitetsformation, som kan utmana det 

hegemoniska heteronormativa tankesättet kring kön och genus.68 Då den kvinnliga 

maskuliniteten stör den normativa genusordningen har det även funnits ett intresse att 

osynliggöra detta alternativa genus i den västerländska kulturen.69  Den utmanar den 

konstruktion som maskulinitet och kvinnlighet vilar på och visar på möjlighet till 

könsidentitetens föränderliga karaktär. 

 

7.1 Mötet med den heterosexuella kvinnliga maskuliniteten  

 För att kunna förstå hur kvinnlighet ses som normalt för en kvinna och kvinnlig maskulinitet 

som avvikande måste vi förstå hur intimt sammanvävda de är i en relation av makt. Kunskap 

om könen skapas i en diskurs där kön/genus identiteterna framställs som pre- diskursiva och 

därmed naturgivna . Maktinnehavaren i denna diskurs har i och med det inflytande att skapa 

en normativ kunskap om könen och vad som anses normalt respektive avvikande. 70 

                                                 
67 Tiina, Rosenberg, Queerfeministisk agenda. sid. 81. 
68 Tina, Rosenberg, Queerfeministisk agenda. sid 81. 
69 Judith, Halberstam, Female masculinity. sid 269. 
70 Fanny, Ambjörnsson, Vad är queer?. sid 151 
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    Ett alternativt genus som den kvinnliga maskuliniteten osynliggörs eller framställs som en 

avvikelse från den normala hegemoniska kvinnligheten och maskulinitet i vårt samhälle då 

den ställer till oreda inom genushierarkin. Kvinnlighet görs i en normativ diskurs där 

maskulinitet tillskrivs en person med biologisk manligt kön. Den hegemoniska kvinnlighetens 

avsaknad av makt bygger på att det inte görs några kopplingar mellan maskulinitet och 

kvinnlighet. Det blir därmed viktigt att särskilja alla eventuella kopplingar mellan kvinnlighet 

och maskulinitet, då mannens maktstatus går förlorad.  

     Den kvinnliga könsidentiteten kräver något annat från kvinnor, och anspråk på eventuella 

maskulina egenskaper sker inte oproblematisk. Nedanför redogör informant L hur hon 

uppfattar klimatet i mötet med den maskulina snowboardkulturen. Mötet visar den paradox 

som råder inom idrottens sfär; 

 

  ”För det första har jag fått reaktioner från många, - amen du åker ju bra du 

åker ju inte som en tjej. Då har jag sagt, nähä så tjejer åker inte bra.  Där har det varit bara 

killar som man har åkt med, de har alla sagt. – Shit du åker ju bra, prova på det här, prova 

på det här, det här klarar du, kör på det där. Alltså du kör ju inte som en tjej du vågar ju stå 

på, då ska du prova det här. De har verkligen varit positiva på ett väldigt bra sätt som har 

varit utvecklande för mig i min åkning.” 

 

När L som kvinna gör entré på en maskulint dominerad arena, genom att visa på maskulina 

kodade egenskaper bemöts hon med respekt och uppmuntran. Männen i detta sammanhang 

bekräftar hennes subjektsposition genom att poängtera hennes avståndstagande ifrån de 

kvinnliga egenskaperna. Samstämmigheten männen emellan pekar dock på att det finns en 

outtalad överenskommelse där kvinnan genom sin kvinnlighet fortfarande förhåller sig som 

det ”Andra”. Med det ”Andra” menar vi motsvarigheten till mannen, vars egenskaper bygger 

på en binär uppdelning av könen, där kvinnan ses som det svagare könet. I detta fall 

positionerar sig mannen som den maktinnehavande normen i enlighet med traditionella 

strukturer, trots att maktanspråket är väl maskerat.   

     Då kvinnan anammar de maskulina egenskaper som utgör det normativa ramverket inom 

idrotten, belönas uppvisandet av dessa egenskaper med positiva kommentarer som tidigare 

nämnts. Ls kvinnliga könsidentitet tillskrivs på så sätt även manliga egenskaper. Vilket visar 

på en mer mångfacetterad könsidentitet än vad enbart en kvinnlig och maskulin könsidentitet 

utgör. Detta sker inte helt oproblematisk då denna alternativa könsidentitet kan uppfattas som 

utmanande mot den rådande genusordningen.    
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     Resultatet av detta handlingsförlopp menar vi visar på att, för att L ska få bekräftelse för 

hennes handlingar krävs det att hon visar på maskulint kodade egenskaper. Det vill säga att 

hon anpassar sig efter mannens villkor inom den idrottsliga arenan, vilket dessutom resulterar 

i att det inte sker någon uppgradering av hennes kvinnliga egenskaper. För kvinnor som vistas 

i maskulina miljöer såsom inom idrotten kan mötet ofta te sig paradoxalt. Inom dessa miljöer 

krävs oftast en anpassning efter ett maskulint kodat beteende. Då en kvinna agerar i enlighet 

med detta beteende kan det orsaka förvirring. Informant K diskuterar hur hon som kvinna 

bemöts i kamsportens värld; 

 

”Nej nu gör jag ju inte det(tänker på mig som kvinna). För nu känner jag mig 

lika mycket som en av de personerna som tränar thaiboxning. Det känns som att vi har andra 

kategorier(istället för man och kvinna) Antingen så är du i nybörjare, mellan eller den 

avancerade gruppen. Men jag känner ändå ofta att jag är, jag vet inte. Det beror på vilka 

sammanhang, kommer det folk och tittar då kan jag känna mig utmärkande. Oj där var en tjej 

och så har det varit i alla kamsporter jag har tränat. Det har aldrig varit mer än 1-3 tjejer. 

Många kamsporter ses som manliga för att de är våldsamma de är förknippad med slagsmål 

och då kan det säkert vara ovanligt att det finns en tjej där.” 

 

Informant K framhäver i sin berättelse att hon förut tänkte på sig själv som kvinna, men att 

vistelsen på klubben har raderat ut tanken på henne som könstillhörighet. Istället är det i mötet 

med andra utomstående som hon blir påmind om sitt kvinnliga kön. Vi menar därmed att det 

är utförandet av handlingarna som orsakar en kluven reaktion hos informanten. Då informant 

K blir medveten om sin könstillhörighet blir hon även medveten om att de handlingarna som 

hon utför är normöverskridande.  Genom att använda sig av en mångfacetterad identitet utgör 

den kvinnliga maskuliniteten en problematisk positionering, då den pekar på en könslig 

hybriditet.71  Den heterosexuella kvinnliga maskuliniteten som informanten identifiera sig 

med befinner sig i en mellanposition. Informanterna uppvisar å ena sidan maskulina uttryck 

men å andra sidan kommer dessa från en kvinnlig kropp vilket avskriver dem rätten till att 

agera enligt de maskulina uttrycken. 

      Här uppträder informant K efter ett icke normativt kön/genus. Därmed utmanas även den 

hegemoniska kvinnligheten genom denna mellanposition. Den heterosexuella kvinnliga 
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maskulinitetens position kan således ses som en förskjutning i den normativa kunskapens 

anspråk på legitimerade kön/genus uttryck.72  

     Den identitet som L och K visar på kan varken förknippas med den hegemoniska 

kvinnligheten eller maskuliniteten, vilket placerar deras könsidentitet inom en marginaliserad 

grupp. Denna grupp underställer sig den hegemoniska mannens inflytande men likaså behövs 

den för att bekräfta auktoriseringen av den hegemoniska mannen. Så som Connells diskuterar 

vill vi framhålla att marginaliserade och hegemoniska grupper inte är fixerade karaktärstyper 

utan föränderliga. Därmed kan dessa grupper, genom att agera emot de normativa diskurserna, 

göra motstånd emot de hegemoniska könsidentiteterna maktanspråk och orsaka förändring. 

Det görs en klar skillnad mellan möjligheten att uttrycka ett alternativt kön/genus inom 

idrotten och att använda sig utav den i en annan sfär. Maktförhållandet mellan maskuliniteten 

som enbart tillhörande den biologiskt födda mannen och dess särskiljande från kvinnan är 

även påtaglig utanför idrottens sfär, informant M diskuterar; 

 

”… exempel på mitt första jobb. Så visste jag att min kollega villa ha en kille dit 

egentligen och var lite sådär avvaktande i början och kanske lite avogt inställd, men sen var 

det att vi hade samma humor och kunde snusa ihop och det fungerade bra och han slappnade 

av. Han hade väl någon bild av hur jag skulle tjejig och så kanske...” 

 

I detta sammanhang finns föreställning om den hegemoniska kvinnan egenskaper. 

Föreställningen om kvinnlighet och hur denna förväntas begränsa hennes handlingsförmåga 

har i detta fall likställs redan innan hon får möjligheten att bevisa det motsatta. Mannen sitter i 

detta fall redan på en privilegierad post, det är han som fäller det avgörande beslutet huruvida 

kvinnans egenskaper ska accepteras som en jämbördig individ. Informant M ökar de 

personliga oddsen för sin tillförlitlighet genom en igenkännbar maskulin humor och att snusa 

hos hennes kollega, vilket i dennes perspektiv styrker hennes värde som kvinna. Nedanför 

redogör informant K för hur idéer om maskulinitet förutsätter vissa handlingar; 

  

  ”Som när jag jobbade i vikingabyn som smed, asså folk tyckte att det visst var 

manligt, asså då är det ju själva agerandet som gör att de ser dig, handlingen som manlig. 

Som tillexempel kampsport att det är handlingen i den situationen också som uppfattas 

manlig. 
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Handlingarna är i detta sammanhang kontextuellt bundna, individen har historisk 

internaliserats av strukturerna att de per automatik associerar vissa handlingar som antingen 

manliga eller kvinnliga. Den heteronormativa ordningen som de könade uttrycken rättar sig 

efter skapar en binär uppdelning, vilket begränsar individer till att koppla specifika handlingar 

till ett visst kön. Liksom informant K pekar på är det handlingen som kodats som maskulin. 

Därmed behöver handlingen inte nödvändigtvis göras av en person med manligt biologiskt 

kön. Men eftersom handlingen är bunden till könets förväntade könsidentitet blir det svårt att 

se utanför det normativa ramverket som strukturerna utgör.  

     Vi tolkar informanternas berättelser så som att förväntningar på kvinnan som ett aktivt 

subjekt skiljer från idrotten till den offentliga sfären. Strukturer och erfarenheter gällande 

manliga och kvinnliga egenskaper har i större omfattning präglat människans vedertagna 

uppfattning om mannens och kvinnans olika förmågor. På samma sätt som i två föregående 

citat är det upp till kvinnan att motbevisa föreställningarna gällande vad kvinnlighetens 

kapacitet. De förväntningar som skapas utifrån det biologiska könet medför att kvinnan 

förväntas agera på ett visst sätt. Nedanför diskuterar informant L hur de förväntade maskulina 

normerna inom idrotten skapar ett spänningsförhållande mellan hur hon förväntas och vill 

agera på; 

 

”När jag kommer ut och ska ha snowboardlektion känner jag att jag lägger till 

en lite hårdare attityd och lite mer manligt. Jag är inte lika omtänksam och pluttenuttig inte 

för att jag är det med mina skidgrupper. Men jag känner det i mig själv att jag ändrar mitt 

tonläge lite, jag pratar på ett lite annat sätt och så. Jag tror att det är på nått sätt att jag 

måste prestera mer särskilt om det är hopplektioner för hopp på snowboard det känns som 

om det är så otroligt mansdominerat att jag känner att jag blir ifrågasatt bara jag kommer ut 

dit och det är ju jobbigt och att man ibland känner att, inte ångest som  

- jag orkar inte, utan mer jag vill bara gå ut dit och få vara mig själv!” 

 

Kvinnor förknippas oftast med altruism, omtänksamhet eller ”pluttenuttig” som informant L 

väljer att beskriva det. Dessa egenskaper försätter kvinnan, egenskap- och kroppsmässigt, i en 

underlägsen position, då dessa har blivit negativt kodade enligt den heteronormativa 

könshierarkin. Kvinnans kropp utgör implicit vissa hinder i sociala sammanhang, då den 

tillskrivits underordnade egenskaper i förhållande till mannens. Därför väljer informant L att 

positionera sig efter ett mer maskulint mönster under sina hopplektioner på snowboard för att 
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slippa bli ifrågasatt som hon uttrycker det. Genom att överdriva de maskulina egenskaper som 

sedan kopplas samman med Ls genus möts eleverna av ett igenkännande av en 

maktinnehavande individ. Ls könsidentitet intar således en överdriven maskulin karaktär, för 

att underlätta förhållandet till sitt ledarskap. Detta är ett resultat av att det manliga genusets 

egenskaper värderas högre i genus hierarkin73. Exemplet statuerar den hierarki som råder 

inom genusordningen och den komplexitet som informanten möter då hon förväntas agera ett 

visst genus för att få den förväntade maktpositionen. 

     Det som ses som avvikande från det normativa i vårt samhälle bestraffas oftast genom ett 

synligt eller osynligt maktutövande. Maktutövande sker på olika nivåer inom samhället 

genom ett osynliggörande, förlöjligande m.m. Detta sker exempelvis genom att projicera 

skamkänslor på individen som inte följer det heteronormativa ramverket. I Informant Ls fall 

är hon utsatt för ett maktutövande då hennes förväntade kvinnlighet inte har den maktposition 

som maskulinitet. Samtidigt som att hon känner ambivalens inför att behöva/ eller vilja agera 

maskulint.  

     Vad som är ett accepterat normalt beteende, är ett inlärt disciplinerat sådant som via 

historiska traditioner har internaliserat hos människor. Den rådande diskursen kring kön/genus 

påverkar således människor till att inte agera utanför den tillskrivna genusidentiteten. Därmed 

förblir kopplingen till makt normaliserat och O-problematiserat genom den binära 

könsuppdelningen. 74I den hierarkiska ordningen, mellan en ”normal” och ”icke normal” 

könsidentitet finns alltså ett maktförhållande som förblir icke problematiserat då det 

patriarkaliska samhället legitimitet bygger på detta maktförhållande. Den dominerande 

normen som bygger på att kvinnor är kvinnliga och har ett begär som riktas mot mannen, 

undergräver därmed den kvinnliga maskuliniteten . Den heteronormativa ordningen bygger på 

att kvinnor inte kan vara maskulina och män inte kan vara kvinnliga. 75 

    Ur förtryckande strukturer skapas motstånd, i och med att kvinnan kan identifiera sig både 

med ett manligt och kvinnligt genus påverkas maktens positionering. Kvinnlig maskulinitet 

skapar därmed en instabilitet i maktrelationen som kvinnlighet och manlighet vilar på. Denna 

avvikande genusidentitet stödjer sig på kontinuerliga, i vardagen, performativa handlingar 

som skall verka som autentiskt essentiella. Men så, som Butler påpekar, så ligger 

instabiliteten i just upprepningen vilket gör den kvinnliga maskuliniteten en så pass 

                                                 
73 R.W, Connell, Maskuliniteter. sid 103 
74 Fanny, Ambjörnsson, Vad är queer?. sid 46. 
75 Håkan, Larsson, Iscensättningar av kön i idrott, en nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan, HLS 

förlag, Stockholm 2001, sid. 24. 
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maktingivande och omskakande könsidentitet. 76  Den kvinnliga maskuliniteten gör 

kvinnlighet och manlighet inom en felaktig ram och ger därför en möjlighet till förändring då 

den stör våra tankar kring hur en kvinna och en man skall vara.  

     Den kvinnliga maskuliniteten ger en möjlighet att ifrågasätta det binära heteronormativa 

tankesättet kring kön och genus. Då skapelsen kvinna och kvinnlighet konstrueras i enlighet 

med att man kan se skillnad mellan könen. 77 Den kvinnliga maskulinitetens varierande 

egenskapsregister visar på ”originalets” förändrings potential. Då den avvikande kvinnliga 

maskuliniteten synliggör dess sårbarhet genom att maskulinitet tillskrivs en människa med en 

kvinnlig kropp. Föreställningarna om en bra normal könsidentitet, som den hegemoniska 

kvinnligheten störs av den ”icke” normala könsidentiteten kvinnlig maskulinitet.  

 

8. Sammanfattning  

Vi har valt att föra en diskussion gällande en heterosexuell kvinnlig maskulinitet, då vi anser 

att denna könsidentitet allt för sällan uppmärksammas. För att framhäva den heterosexuella 

kvinnliga maskuliniteten är studien baserad på kvinnor som anser sig vara heterosexuella och 

aktiva inom en mansdominerade idrotter. Vi anser att kvinnorna inom idrotterna thaiboxning 

och boardercross redan har uppvisat en typ av kvinnlig maskulinitet. Enligt vår definition av 

begreppet heterosexuell kvinnlig maskulinitet innefattar det i stora drag, en alternativ kvinnlig 

könsidentitet som är fångad mellan två hegemoniska diskurser. Idrotten utgör i detta fall ett 

paradoxalt möte mellan två normativa kulturer, den kvinnliga och maskulina. Kvinnan som 

intresserar oss är, hon vars könsidentitet har inkluderat vissa manliga egenskaper till sitt 

register på grund av sitt idrottande men som även till viss del bejakar den normativa 

kvinnligheten. Det vill säga en kvinna som av emancipatoriska skäl bejakar sin 

självständighet, i båda könen/genusuttrycken, vilket vi tolkar som en normöverskridning.     

     Vårt syfte är att är att föra en diskussion kring en idrottande heterosexuell kvinnlig 

maskulinitet för att skapa en mer nyanserad förståelse av dennas förhållande till de två 

existerande heteronormativa genuskategorierna kvinnlighet och maskulinitet. Tanken är att 

redogöra för, hur dessa kvinnor gör sin könsidentitet i förhållande till kvinnlighet och 

maskulinitet. Tillika är det av intresse att visa på hur de heteronormativa strukturernas 

trovärdighet utmanas genom informanternas positioneringar. 

     Anledningen till att vi har valt att undersöka en heterosexuell kvinnlig maskulinitet är för 

att den heterosexuella kvinnan tenderar till att komma i skymundan av den traditionella 

                                                 
76 Fanny, Ambjörnsson, Vad är queer?, sid. 49. 
77 Ibid. 
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homosexuella ”butch” kvinnan. Vi anser att den heterosexuella kvinnan har ett lika stort 

behov av att identifiera sig med en kvinnlig maskulinitet så som ”butch” kvinnan har. Men på 

grund av att ”butch” kvinnan oftast har associerats med en ”avvikande” sexualitet har den 

genom de rådande heteronormativa diskurserna haft tillträde till den kvinnliga maskuliniteten 

på ett annorlunda sätt.  Osynliggörandet av den heterosexuella kvinnan som självständig, 

handlingskraftig, aktivt subjekt m.fl. gör att den kvinnliga maskulinitetens positionering bör 

belysas för att vidga de heteronormativa föreställningarna kring kön och genus.  

     För att besvara syftet och frågeställning har våra teoretiska utgångspunkter utgått ifrån 

Judith Butlers teorier kring kön och genus, Judith Halberstams teoretiserande kring kvinnlig 

maskulinitet och R.W. Connells teori om maskuliniteter. För att kunna besvara vårt syfte med 

studien valde vi att basera vårt empiriska material på kvalitativa djupintervjuer och 

observationer. Vi anser att information som tillhandahålls genom dessa metoder kan i större 

utsträckning besvara syftets önskan om en nyanserad förståelse av den heterosexuella 

kvinnliga maskuliniteten. Urvalet skedde genom att vi först bestämde oss för att studien skulle 

innefatta två specifika idrotter, individuella till sin tävlingskaraktär, maskulint kodade och 

med en majoritet av manliga deltagare. Fördelen med denna avgränsning är att vi båda har 

anknytningar till idrotter som passar in i mallen. Detta underlättade även för oss när vi skulle 

hitta lämpliga informanter. I analysen har vi sedan låtit teori, metod och empiri mötas för att 

kunna öppna upp för diskussion och en problematisering av den kvinnliga maskuliniteten. 

     Vid diskussion kring informanternas tankar om kvinnlighet fanns det en återkommande 

tanke kring att det existerar en normativ bild men att den är svår att applicera på deras 

verklighet. Den hegemoniska kvinnlighet som samhället projicerar menar informanterna är 

felaktig då egentligen inte finns någon som lever upp till den. Kvinnlighet enligt 

informanterna behöver inte vara en negation till det maskulina. I deras tankar kring 

maskulinitet finns det även här en liknande bild av att det finns en hegemonisk maskulinitet 

som samhället har som norm, men att denna inte heller alltid är förenlig med vad 

informanterna anser är en verklig bild. Vid diskussion kring deras självupplevda genus och 

dess förhållande till kvinnlighet blir det följaktligen ett komplext möte. Informanternas tankar 

kring sin könsidentitet stämmer inte alltid överens med det hegemoniska kvinnliga idealet.  

Detta gör att kvinnlighet är svår att förhålla sig till, då informanterna inte alltid konstruerar sig 

själva i förhållande till denna bild. På liknande sätt diskuteras det självupplevda genus och 

dess förhållande till maskuliniteten.  I diskussionen talar informanterna om deras koppling till 

maskulinitet i kontexten av idrott. De menar att de till viss del anammar maskulina 

egenskaper i och utanför idrotten. Men de menar även att de egenskaper som har blivit kodade 
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som manliga inte behöver vara det. Den maskulinitet som vi anser att de gör är en 

heterosexuell kvinnlig maskulinitet med rötterna i ”tomboyism”.  Det kvinnorna gör är en så 

kallad ”cross-identification”, det vill säga de identifierar sig till viss del med det maskulina 

könets egenskaper. 

     I den sista delen diskuteras det maktförhållandet som upprätthåller dikotomin mellan 

kvinnlighet och maskulinitet. Genom att synliggöra de normer och strukturer som skapar en 

binär uppdelning mellan kvinnlighet och maskulinitet kan vi även förstå hur och varför den 

heterosexuella kvinnliga maskuliniteten ses som avvikande. Det är genom att analysera 

interaktionen mellan den heterosexuella kvinnliga maskuliniteten och maskuliniteten som vi 

kan skapa oss en större förståelse kring hur det heteronormativa ramverket bemöter och 

således begränsar dessa kvinnor. Detta illustreras när informanterna jobbar eller befinner sig i 

idrottens/ offentliga sfären. I den idrottsliga kontexten uppmuntras kvinnorna att agera 

maskulint, vilket bemöts med både positiva och negativa kommentarer. Det är positivt att de 

agerar i enlighet med den manliga normen då dessa egenskaper är normativa i och utanför 

idrottens sfär. Men när en kvinna visar på ett redan maskulint genus, stör detta agerande den 

heteronormativa genusordningen. Den kvinnliga maskuliniteten stör således det klara 

sambandet mellan kön, genus och begär. En kvinna som inte visar ett enhetligt genus, stör den 

rådande makthierarkin mellan könen då dessa är uppbyggda på ett binärt motsatstänkande, där 

de båda könen konstrueras som varandras motsatser.  

 

9. Avslutande diskussion 

Att studera de kvinnliga idrottsutövarnas förhållande till kvinnlighet, maskulinitet och 

kvinnlig maskulinitet har givit upphov till en mångfacetterad bild av de två nuvarande 

normativa könsidentiteterna. I studien uppmärksammas nödvändigheten av att få identifiera 

sig med ett kön och ett genus.  

     I studiens diskussion synliggör informanterna komplexiteten till kvinnlighet, maskulinitet 

och kvinnlig maskulinitet. Den traditionella bilden av könsidentiteterna som utgör idealet i 

samhället krockar med deras egna tankar kring vad kvinnlighet och maskulinitet är och inte 

är. De framhäver hur de å ena sidan aktivt tar avstånd ifrån den stereotypa bilden som 

samhället producerar kring kvinnlighet och maskulinitet. Men å andra sidan så visar de på ett 

igenkännande i de båda stereotyperna och anser att vissa egenskaper inom dessa stereotyper 

inte behöver förknippas med det förväntade könet. 
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    I diskussion kring den hegemoniska kvinnan menar informanterna att det är samhället som 

producerar en felaktig bild. Kvinnlighet är en aktiv del i deras identitets konstruktion men 

dess egenskaper som en negation till det maskulina gör det samtidigt svårt att identifiera sig 

med den. Kvinnans könsidentitet behöver inte stå som en asymmetrisk kontrast till det 

maskulina, och behöver inte heller ses som naturliga egenskaper hos en kvinna, anser 

informanterna. 78 Som svar på frågan, vad kvinnlighet är enligt informanterna? framkommer 

det av intervjuerna att det finns ytterligare en kvinna utöver den stereotypa kvinnan, som är 

stark, självständig och självbejakande. Informanterna menar på att det finns fler egenskaper 

förutom den kvinnlighet som den kvinnliga hegemonin representerar. Den alternativa 

kvinnligheten som informanterna synliggör anses mer gångbar och tillfredställande för deras 

personliga utveckling. 

     Behovet av en alternativ förståelse kring vad kvinnlighet är förs även vid diskussionen 

kring maskulinitet. Maskulinitet är inte heller en given och stabil identitet som endast kan 

uttryckas av män på så sätt att den enligt informanterna inte nödvändigtvis behöver kopplas 

till en person med biologiskt manligt kön. Informanternas svar på frågan, vad manlighet är? 

besvaras genom att belysa både nack- och fördelarna med ett manligt agerande. Framförallt 

understryker informanterna mannens självständighet, självförtroende samt hans självskrivna 

agentskap i den offentliga sfären som positiva. De maskulina egenskaperna tillskrivs både 

implicit och explicit ett högre värde än den hegemoniska kvinnans, enligt informanternas 

utsago. Vissa av dessa egenskaper kan dock även kopplas samman med den alternativa 

kvinnan som beskrivs ovan av informanterna. Vilket åskådliggör den gråzon som uppstått 

mellan de två ytterligheterna kvinnlighet och manlighet. Vi menar att denna gråzon ligger till 

grund för den könsidentitet som vi har valt att kalla, heterosexuell kvinnlig maskulinitet, där 

manliga egenskaper dekonstrueras för att sedan anpassas till en kvinnlig utökad identitet. 

Denna grupp skiljer sig ifrån den kvinnlighet som samhället förespråkar men kan för den 

delen inte placeras inom ett maskulint ramverk. På grund av denna positionering ser sig 

informanterna som mindre bundna till samhälliga strukturer, vilket mycket pekar på är ett 

resultat av deras idrottsutövande. 

     På frågan hur informanter förhåller sig till kvinnlig hegemoni visar resultatet på att 

samtliga av informanterna har svårt att förhålla sig till den stereotypa kvinnan, vars 

positionering oftast förknippas som underdånig, omvårdande och med mindre självkänsla. 

Informanterna väljer att ta avstånd ifrån dessa egenskaper, då dessa tolkas som negativa och 

                                                 
78 Judith, Butler, Genus trubbel, feminism och identitetens subversion. sid. 69 
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hämmande inom samhällets och idrottens sfär. Istället väljer informanterna att identifiera sig 

med de egenskaper som tillhör den alternativa kvinnligheten.  

     Genom att implicit eller explicit selektivt ”härma” vissa specifika manliga egenskaper blir 

dessa slutligen till ett självklart identitetsmönster. Kvinnorna i studien visar på maskulina 

tendenser genom att tillåta sig själva att utmana det heteronormativa ramverkets gränser. Hur 

de gör sin könsidentitet i förhållande till maskulinitet bevisas främst genom performativa 

handlingar såsom att ta tillåta sig ta plats i det offentliga rummet. Av den information som har 

framkommit tolkar vi de aktiva handlingarna som positiva och effektfulla.      

      Informanternas ifrågasättande av det nödvändiga sambandet mellan kön, genus och 

ifrågasätter således den heterosexuella matrisens logik . Konstruktionen av kvinnlighet och 

maskulinitet kan inte ses som de enda positionerna i denna matris då kön inte måste följa ett 

specifikt genus. I-särhållandet mellan kvinnlighet och maskulinitet är en konsekvens att den 

normativa heterosexualiteten.  I denna matris måste kvinnor endast utrycka kvinnlighet och 

män maskulinitet då de fullbordar varandra genom det heterosexuella begärets praktiker.79  

Den heterosexuella kvinnliga maskuliniteten omöjliggörs av denna normativa mall då den inte 

visar på ett klart samband mellan kön, genus och begär.  

     I vår undersökning om hur den heterosexuella kvinnliga maskuliniteten bemöts av 

samhället tyder resultatet på att informanternas positionering inte leder till en allomfattande 

jämställdare fördelning av makten. Trots detta kan de maskulina egenskaperna gynna den 

enskilda kvinnliga individen inom vissa kontexter. Det är alltså själva handlingen i sig som är 

värdeladdad och acsocierad med makt.  

     De maskulint kodade handlingar kan på så sätt fortsätta att reproduceras inom det 

västerländska samhället och tillika bibehålla sin överordnade maktposition i förhållande till de 

kvinnligt kodade egenskaperna. Då informanterna överskrider de normativa föreställningarna 

gällande maskulinitet och kvinnlighet påbörjas således en ofullständig 

maktdekonstrueringsprocess. Samtidigt synliggör de kopplingen mellan maskulina handlingar 

och makt, vilket visar på att maktanspråket kan ifrågasättas och omfördelas. 

    Inom idrotten anpassar sig informanterna efter en maskulin mall, för att i första hand 

utveckla sina personliga färdigheter, vilket har bemöts med positiv respons av de manliga 

deltagarna. Handlingarna är dock individuellt anpassade och bör därför inte ses som en 

explicit allomfattande befrielsekamp för att ge alla kvinnor en mer jämställd position i 

samhället. Samtliga informanter tycker dock att de maskulint kodade handlingarna tillskriver 
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dem ett större handlingsutrymme. Trots att kvinnorna i mötet med idrotten och i vardagslivet 

använder sig av maskulint kodade handlingar görs dessa i enlighet med mannens premisser, 

vilket legitimerar dess maktanspråk. Paradoxalt nog avskrivs på så sätt ett aktivt motstånd 

från att definiera handlingarna som könsneutrala, då dessa har ett stark fäste inom 

machokulturens strukturer.  

     Då den heterosexuella kvinnan ges tillträde till maskulina miljöerna ser vi det ändå som ett 

framsteg inom jämställdhetsdebatten. Dock bedömer vi det som att det skulle behövas föras 

en mer explicit diskussion kring kvinnans användande av de maskulina egenskaperna. Ur vårt 

perspektiv anser vi att handlingarna snarare bör ses som en utökning av den heterosexuella 

kvinnans kapacitet istället för en handling som kodats som maskulin. En diskussion kring den 

heterosexuella kvinnliga maskuliniteten möjliggör för en dekonstruering av mannens makt 

och de patriarkaliska strukturernas ensamträtt på att definiera vad eller vilka egenskaper som 

besitter makt i vårt samhälle. 
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