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Sammanfattning 
Fotboll är en sport som säger sig stå för inkluderande, egalitära värderingar. Svenska             
Fotbollsförbundet strävar efter att föregå med gott exempel, vilket innebär att fotboll ska             
motverka alla former av diskriminering och bidra aktivt till jämställdhet och samhällsnyttiga            
värderingar och värden. Fotbollen i Sverige speglar dock inte alltid fotbollförbundets           
värdegrunder. Det förekommer kränkningar, chauvinism, sexuella trakasserier, diskriminering av         
kvinnliga fotbollsspelare och öppet homosexuella fotbollsspelare är närmast obefintliga. Därför          
ställer denna studie frågorna: Vilka värden och normer rörande maskulinitet produceras i dagens             
svenska herrfotboll? Vilka tillåts passa in i den svenska fotbollen, som officiellt ska välkomna              
alla? För att kunna besvara dessa frågeställningar använder sig studien av en kvalitativ ansats              
genom grupp- och individuella intervjuer med aktiva fotbollsspelare i olika divisioner för att             
undersöka deras upplevelser och attityder gällande dessa frågor. Studien använder sig av Raewyn             
Connells teori om hegemonisk maskulinitet, Sarah Ahmeds begrepp orientering och passerandet,           
och använder diskursiva instrument för att illustrera hur respondenterna talar om denna            
problematik. Resultatet som studien bidrar med visar hur fotbollsspelarnas värderingar är en            
produkt av en konservativ maskulinitet, där fotbollsspelare som inte anses vara “pojkar av det              
rätta virket” blir nedvärderade. En stor del av fotbollen handlar om att passa in i ett lag, där                  
resultatet är essentiellt, och för att passa in krävs det en jargong som går i linje med Connells                  
hegemoniska maskulinitet. Attityderna hos respondenterna tyder i vissa avseenden på en           
utveckling mot en mer inkluderande fotboll men den konservativa maskuliniteten gör sig ständigt             
påmind i den generella jargongen. Studien påvisar en diskurs där respondenterna omedvetet            
frånsäger sig ansvar och ursäktar beteenden, eller refererar till sin subjektposition som går emot              
både fotbollsförbundets och respondenternas egna uttalade värderingar. Sammantaget bidrar         
detta till att bibehålla en fotboll som inte är för alla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Hegemonisk maskulinitet, Orientering,  Subjektposition. 
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Inledning 
 
“Var fan är alla andra?” (Anton Hysén, den första öppet homosexuella           
elitfotbollsspelaren i Sverige).  
 
"Jag föredrar horan som är din syster" (Marco Materazzi, italiensk försvarare, till 
Zinedine Zidane, fransk mittfältare, under VM-finalen i fotboll 2006). 

 
Enligt Världshälsoorganisationen är hälsa ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och           
socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning” (WHO, 2018).           
Vad gäller det fysiska välbefinnandet har idrott en central roll för både individer och samhälle.               
De barn och ungdomar som erfar en positiv erfarenhet från idrott tenderar att fortsätta motionera               
genom hela livet, med alla de fysiska och psykiska fördelar som detta innebär             
(Riksidrottsförbundet (RF), 2013). På samhällsnivå är resultatet en bättre folkhälsa med mindre            
sjukskrivningar. De positiva effekterna av en fysiskt välmående befolkning översätts också till            
mentalt välbefinnande. En god fysisk hälsa är starkt förknippat med en god psykisk hälsa då               
träning visat sig öka individens välbefinnande och självkänsla, vilket resulterar i att aktiva             
ungdomar är lyckligare och presterar bättre i skolan (Idrottens samhällsnytta, 2017). Vidare kan             
barn och ungdomar genom lagidrott lära sig att ta ansvar, samverka i en gruppgemenskap samt               
våga ta sig an nya utmaningar (Idrott hela livet, 2008). Just samverkan i en gruppgemenskap har                
visat ge en ökad social kapacitet hos barn och ungdomar, med följden att de har lättare att få                  
kompisar och ett utökat socialt kontaktnät (RF, 2005).  
 
I dagens offentliga diskurs framställs lagidrott som en nästan uteslutande hälsosam aktivitet, som             
genererar positiva erfarenheter av gemenskap, solidaritet, lycka och fysiskt välbefinnande.          
Parallellt med dessa för individerna positiva och fostrande egenskaper, framställs lagidrott även            
som en för samhället gynnsam, inkluderande social plattform. Dock vittnar forskningen om att             
lagidrotten är ett område där det råder en kulturell maskulin maktordning som kontinuerligt             
bekräftas, omarbetas och reproduceras (Burstyn, 1999, s. 4). Den här studien avser att bidra till               
det forskningsområdet genom att närmare analysera den maskulinitet som råder inom lagidrotten            
fotboll.  
 
Fotboll är världens mest utövade lagidrott. Den internationella federationen för fotbollsförbund,           
FIFA, framhåller fotbollen som en sport som alla kan ta del av, som står för inkluderande,                
egalitära värden (FIFA Code of Ethics §23, 24). Man eller kvinna, heterosexuell eller             
homosexuell, svart eller vit, ateist eller religiös, muslim, kristen eller av någon annan religion,              
akademiker eller analfabet, lång eller kort – fotboll ska vara en sport för alla. Men i skuggan av                  
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det offentliga samtalets utopiska bild av sporten finns en annan sida, där sexuella trakasserier,              
chauvinism, homofobi och kränkningar är utbrett.  
 
Nära hälften av den svenska idrottsrörelsens medlemmar är kvinnor, men enligt statistik från             
Riksidrottsförbundet 2015, består 65% av specialidrottsförbundens styrelser av män         
(Riksidrottsförbundet 2015). På de högre befattningarna, d.v.s generalsekreterare, kanslichef         
eller motsvarande roll inom SvFF utgör män 72%. Rimligen skildrar denna ojämna            
könsfördelning en aktuell bild av den idrottsliga vardag som män och kvinnor upplever. Inom              
svensk damfotboll har de sexuella trakasserierna uppmärksammats otaliga gånger. Hemsidan          
Fotbollskanalen utförde en omfattande enkätstudie i början av 2018 med samtliga lag som             
spelade i damallsvenskan 2017. Totalt svarade en tredjedel (34%) att de utsatts för sexuella              
trakasserier eller kränkningar när de representerat sin klubb eller landslag. Hälften av dessa har              
varit fysiska närmanden. Enligt enkäten är det nästan uteslutande män som ligger bakom dessa              
trakasserier (94%). På frågan om fotbollsklubbarna arbetar med eller pratar om frågor som rör              
sexuella trakasserier och övergrepp, är svaret överväldigande nej. Enligt 80% av de som har              
svarat på fotbollskanalens enkät finns det inget förebyggande arbete kring dessa problem            
(Petersson, 2018). De sexuella trakasserierna rör inte enbart damfotbollsspelare utan även de            
kvinnor som engagerar sig vid sidan av fotbollsplanen. Ett prominent exempel är svenska             
fotbollförbundets tidigare utvecklingschef, Gunilla Axén, som beskrev hur hon har blivit sexuellt            
trakasserad av män i herrlandslaget i fotboll. Axén anklagade medlemmar av fotbollslandslaget            
för att ha skickat oönskade bilder av sina könsorgan till kvinnliga medarbetare (Lagerwall,             
2017).  
 
Fotbollsspelares diskurs och sätt att agera är en produkt av deras uppväxt samt den miljö, moral                
och värderingar som omger dem. När individer tillbringar mycket tid i enkönade miljöer som              
exempelvis fotboll, där det existerar olika gränsdragningar för informella normer, värderingar           
och traditioner som sammankopplas med föreställningar av femininitet eller maskulinitet, formas           
en idealiserad typ av man eller kvinna (Andreasson, 2007, s. 15-16). Framförallt hos män är en                
viktig faktor den dominerande maskulinitet som präglar en stor del av deras dagliga liv. Som               
förebilder kommer fotbollsspelarna oavsiktligt att projicera maskuliniteten vidare till andra i           
samhället. Många aktiva fotbollsspelare blir förebilder för de yngre generationerna (RF, 2005).            
Därmed blir deras beteende centralt för vilka värderingar som förs vidare.  
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Syfte och frågeställning 
Av Svenska Fotbollförbundets (SvFF) sju värdegrunder, syftar två till att svensk fotboll ska             
föregå med gott exempel gällande människors lika värde genom att “motverka alla former av              
diskriminering samt gynna arbetet för jämställdhet och mångfald” och “vara tillgänglig för alla             
och bidra aktivt till samhällsnyttiga värden och värderingar” (mål och strategi, s. 13). Då det               
förekommer sexuella trakasserier, homofobi och mobbning inom svensk fotboll tycks det råda en             
dikotomi mellan den önskvärda bilden av fotbollen och verkligheten. Studien ämnar att            
undersöka huruvida denna kontrast också avspeglas i fotbollsspelarnas attityder och agerande.           
Med utgångspunkt i Connells hegemoniska maskulinitet och Ahmeds orienting och passerandet           
avser studien att analysera herrfotbollsspelarnas diskurs kring ämnen som maskulinitet, det           
motsatta könet och homosexualitet. Studien vill undersöka huruvida det råder en konflikt mellan             
fotbollsspelarnas uttryckta värderingar och de värderingar som avspeglas i deras faktiska           
agerande.  
 
Studien ställer följande frågor: 
Vilka värden och normer rörande maskulinitet råder i dagens svenska herrfotboll? 
Vilka tillåts passa in i den svenska fotbollen som officiellt ska välkomna alla?  
 
Genom att söka svar på dessa frågeställningar vill studien bidra till en bättre förståelse av den                
maskulinitet som är dominerande inom den svenska fotbollsvärlden samt hur denna spelar in i en               
eventuell konflikt mellan officiellt uttryckta värderingar och hur det ser ut i verkligheten.             
Därmed skapas förutsättningar för att med kunskap om den faktiska situationen kunna “gynna             
arbetet för jämställdhet och mångfald” (mål och strategi, s. 13). 
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Tidigare forskning 
För att kunna besvara frågeställningen krävs en förståelse av fotbollens roll i dagens samhälle,              
vad det finns för olika värdegrunder inom fotbollen, hur dess syn på maskulinitet och              
normbrytande beetenden har utvecklats historiskt, samt sportens betydelse för unga män. Detta            
kapitel är uppdelat i fyra delar, där tidigare forskning inom de olika områden som jag anser vara                 
relevanta för denna studie presenteras. Kapitlet utgår från fotbollens maskulinitet som fenomen            
och homosexualitet inom fotbollen. Vidare redogörs för en historisk del där fotbollens uppkomst             
beskrivs för att illustrera hur fotbollen växte fram som en sport där män fostrar pojkar.               
Avslutande beskrivs fotbollen i det moderna Sverige. 
 
Fotbollens maskulinitet 
Messner framhåller att i en värld där det kan vara svårt att veta vad det innebär att vara man, blir                    
sport ett essentiellt kriterium för maskulinitet (Messner, 1992, s. 7). I sin studie av manliga               
atleter visar Messner att en stark bidragande orsak till varför idrottsmän fortsätter spela trots att               
de är skadade och riskerar bestående men, är att smärta ses som härdande, samt att förnekandet                
av känslor är en viktig del i konstruktionen av en maskulin karaktär (s. 72). Sport är en social                  
institution som erbjuder unga män en väg in i den maskulina värld som konstrueras genom               
sportens ritualer, relationer och värden. På samma sätt som sport är en flykt från verkligheten för                
många, är den parallellt en spegelbild av samhället med dess dominanta sociala värden,             
konflikter och den dominerande manliga makten (s. 8-11). Vid en tidig ålder börjar många pojkar               
spela fotboll, där de lär sig om kulturella värden och beteenden som att tävla, visa sig tuff och                  
vinna oavsett pris. Dessa beteenden präntas enligt Messner in av en maskulin identitet som följer               
dem genom fotbollen (Messner, 1989, s. 74-76). Identiteten som skapas, att vara en idrottsman,              
en fotbollskille, är enligt Agnew & Drummond tillräckligt stark för att sätta en stor prägel på                
deras liv efter deras karriärer har tagit slut, då de alltid kommer se sig själva som en                 
fotbollsspelare i olika stor utsträckning (Agnew & Drummond, 2014, s. 83). Curry beskriver hur              
omklädningsrummet är en viktig aspekt för att bygga maskulina identiteter. Omklädningsrummet           
fungerar som en fristad från den övriga världen där fotbollsspelare kan bygga broderliga             
gemenskaper och koncentrera sig på den kommande matchen. Genom sexistiska, rasistiska och            
homofobiska skämt, skapar gruppen en homogen grupp med en gemensam identitet som anses             
viktig i ett vinnande lag (Curry, 1991, s. 119-121) Mckay, Sabo och Messner skriver att kön är                 
socialt konstruerat och att könsrelaterade normer ofta kan ha en negativ påverkan på manliga              
idrottare. Ett exempel är det faktum att sport fostrar aggressivitet hos män, då det inom sport                
anses vara maskulint att uppföra sig våldsamt. Detta legitimerar manligt våld även inom andra              
sociala institutioner, exempelvis i familjelivet (Mckay, Messner & Sabo, 2000, s. 108 - 109 &               
129).  
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Som kontrast till vad som skildrats ovan finns tecken på att det sedan 2000-talet utvecklats en                
mer inkluderande maskulinitet inom sportvärlden, som inte lika tydligt befinner sig i opposition             
till femininitet eller homosexualitet som det historiskt har sett ut. Utövare kan i vissa situationer               
få vara emotionella, och ett ‘hårt’, risktagande spel anses inte längre generera samma             
maskulinitets-status (Anderson & McGuire, 2010, s. 258; Anderson, Magrath & Bullingham,           
2016). Detta kan ses inom fotbollen, där reglerna har förändrats och hårda tacklingar mot              
motståndare idag genererar ett gult eller rött kort i kontrast till förr då samma tackling endast                
skulle medföra en frispark. Denna mer inkluderande maskulinitet blir intressant att studera            
närmare i den kommande diskussionen.  
  
Homosexuellas roll inom sporten 
Anderson menar att sport, specifikt kontaktsporter som fotboll, är en plattform där hegemonisk             
maskulinitet reproduceras och definieras, då idrottsmän representerar idealet av vad det betyder            
att vara en man, i kontrast till vad det innebär att vara kvinna eller homosexuell. Inom sporten                 
bevaras den konservativa maskuliniteten där den heterosexuella mannen är överordnad den           
homosexuella och andra minoriteter via en homofobisk kultur och diskurs (Anderson, 2002, s.             
860). Messner menar att vidden av homofobi inom sport är häpnadsväckande, då unga män har               
lärt sig vid en tidig ålder att kvalitéer som att vara homosexuell, att vara misstänkt som                
homosexuell, eller att inte kunna bevisa sin heterosexualitet inte är acceptabelt (Messner, 1992,             
s. 34). Homofobi existerar inom sport som en motståndskraft till den homosexuella subkulturen             
och verkar för att bevara en patriarkal maskulinitet. I den meningen skiljs homosexualitet ifrån              
sport, samtidigt som en form av hyper-heterosexuallitet där män ska vara starka och hårda              
upphöjs inom sporten (Clarke, 1998, s. 145). Ett intressant faktum som Anderson            
uppmärksammar i sin studie om öppet homosexuella idrottsmän, är att sporten kan tolerera denna              
avvikelse från normen så länge den homosexuella kan bidra till lagets framgång, det vill säga,               
hjälpa laget vinna. Om den homosexuella däremot inte hjälper laget, kommer den homofobiska             
diskursen ta över och personen kommer att exkluderas från sporten (Anderson, 2002, s. 862). I               
både Andersons och Hekmas studier (1998), beskrivs hur uttalat homosexuella idrottsmän har            
tagit del av den homofobiska diskursen till den grad att de försvarar den eller ursäktar den genom                 
att säga “de menade det inte så” (s. 21). För andra homosexuella atleter, leder den homofobiska                
diskursen till en ovilja till att delta i lagsporter (Pronger, 1990, s. 26).  
 
Viktigt att poängtera är det faktum att all litteratur som analyserar homosexuellas roll inom sport               
och specifikt fotboll inte har en negativ betoning på maskulinitetens närvaro. De senaste trettio              
åren har den hegemoniska maskuliniteten förändrats, vilket kan noteras genom att jämföra            
mottagandet av den första öppet homosexuella fotbollsspelaren, Justin Fashanu, 1990, med en av             
de senaste, Anton Hysen, 2011. Den ene tvingades sluta spela fotboll och begick senare              
självmord, medan den andre blev öppet hyllad. Detta exempel visar hur fotbollen, trots dess              
reproducerande av en hegemonisk maskulinitet, går mot att bli en mer inkluderande sport där den               
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homosexuella fotbollsspelaren åtminstone på vissa ställen har börjat dyka upp (Gaston, Magrath            
& Anderson, 2017, s. 9-10).  
 
Fotbollens historia 
För att kunna förstå fotbollens relation till föreställningar om maskulinitet är en redogörelse för              
de historiska villkor som har varit gällande inom sporten relevanta. Det råder en allmän enighet               
inom den historiska forskningen att idrott som ett socialt fenomen växte fram som en verksamhet               
skapad för och av män (Andreasson, 2007, s. 22). På det sättet beskrivs ofta fotboll som en                 
maskulinitetens arena där fotbollen ses som en bärare av maskulinitet (Messner & Sabo, 1990, s.               
2; Nilsson 1993, s. 75). Fundberg anser det vara viktigt att nyansera uttrycket ‘fotboll är skapat                
av och för män’ då han menar att fotboll är skapat av en viss grupp av män för en viss grupp av                      
män. Ett sådant exempel är den engelska public school-fotbollen, som i många avseenden             
betecknas som den moderna fotbollens startpunkt (Fundberg, 2003, s. 48). Lagsport i England             
var tänkt att associera pojkar med hegemoniska perspektiv på maskulinitet där de kunde uppvisa,              
värdera och reproducera traditionella maskulina normer (Gaston, Magrath & Anderson, 2017, s.            
3). Under fotbollen i Englands skolor på 1800-talet existerade det en slags pennalism kallat              
“prefect-fagging”, som bestod av att de äldre fotbollsspelarna dominerade de yngre som fick             
underordna sig. Under 1870-talet förändrades fotbollen i England till att bli ett mer kontrollerat              
medel i skolan som användes till att utbilda modiga, fysiskt och psykiskt uthålliga gentlemän              
som skulle kunna gå vidare till att bli ledare för den engelska imperialismen. De unga männen                
skulle genom fotbollen lära sig att kunna kontrollera sig själva och sin kropp för att senare kunna                 
kontrollera andra delar av världen (Winner, 2005, s. 12-17). Sporten blev ett viktigt medel för               
politiker och militära ledare att producera maskulina beteenden och ingjuta egenskaperna mod            
och styrka i unga män för att dessa skulle kunna försvara sitt land (Drummond, 2002, s. 131).  
 
Gaston, Magrath & Anderson (2017) beskriver hur fotbollen etablerades som en           
arbetarklassidrott, där fotboll blev en markör för en mans maskulinitet. Sporten blev en plattform              
där unga män kunde visa prov på sin fysiska styrka och makt. Under den industriella               
revolutionen ansågs det vara svårt för heterosexuella män att bevisa sin heterosexualitet och             
maskulinitet i det sociala livet. Där framträdde tävlingsinriktade lagsporter som ett forum för             
män att bevisa just detta. Fotboll innehöll en klar hierarki där pojkar lärde sig att visa upp sin                  
maskulinitet genom mod och styrka samt förmågan att förtränga smärta och andra kvalitéer som              
ansågs vara maskulina. Maskulinitet blev i kombination med denna utveckling av fotbollen            
synonymt med homofobi, då homosexualiteten ansågs feminin och svag, därmed oönskad inom            
sporten (Gaston, Magrath & Anderson, 2017, s. 2). Fotboll användes för att hålla arbetarklassen i               
England borta från pubarna så de inte skulle skapa oreda när de fick sina löner på                
lördagseftermiddagen. Fotbollen blev under 1970-talet ett av ‘de tre F’ som definierade            
arbetarklassens maskulinitet; de andra två F:en stod för ‘Fucking’ och ‘Fighting’. Fotboll blev en              
viktig komponent i konstruktionen av maskulinitet, specifikt hegemonisk maskulinitet, eftersom          
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fotboll enligt Skeletons observationer ansågs inneha många av de kvalitéer som definierar en             
‘riktig’ man eller pojke; bland annat disciplin, tävlingsinriktan, emotionell neutralitet, självtillit           
och styrka (Skeleton, 2000, s. 8). Den emotionella neutraliteten kunde uppnås genom att inte              
tillåta känslomässig omsorg eller medlidande, något som ansågs feminint eller förknippat med            
svaghet (Curry, 1991, s.124). Idrottens krävande fysiska styrka och emotionella självbehärskning           
ansågs sätta män över det andra könet, kvinnan, och andra subordinerade grupper som             
exempelvis homosexuella (s. 9). Sportens maskulina sfär tillhandahöll en psykologisk separation           
från en upplevd feminisering av samhället då fotboll blev ett symboliskt bevis på mäns              
överordning av kvinnor (Dubbert, 1979, s. 164; Messner, 1988, s. 200). Messner beskriver hur              
fotbollen under den industriella revolutionen, då kvinnor stannade hemma och uppfostrade de            
unga, framträdde som ett viktigt forum där ‘män fick uppfostra män’ och kunde motverka mäns               
skräck för en feminisering av samhället. Inom sporten kunde män förverkliga den maskulina             
kroppen, förneka den homoerotiska impulsen och implementera män som grupp överordnad           
kvinnan (Messner, 2000, s. 13-16).  
 
En kort tillbakablick på den svenska fotbollen kan sätta dagens verksamhet i ett större              
sammanhang. När fotbollen introducerades i Sverige i slutet av 1800-talet sa en av de              
framstående idrottsdebattörerna, Viktor Balack: “Fotboll är dock icke en lek för de svaga och              
rädda, den passar endast för något utvecklade ynglingar eller unga män och för dessa blifver den                
snart en kär sysselsättning” (Andersson & Radmann, 1998, s. 29). Fotboll var inte lämpat för               
kvinnor eftersom sporten var hård och fysiskt krävande. Det ansågs vara farligt för kvinnor att               
spela fotboll då risken fanns att de kunde överanstränga sig. Kvinnor skulle istället hålla på med                
så kallade mjuka sporter som t.ex. gymnastik (Hjelm, 2004, s. 19-20). I Sverige fanns det likt i                 
England en bild av att fotboll skulle användas för fostran och karaktärsdaning. Fotboll ansågs              
kunna härda medelklassens män, som riskerade att bli fysiskt svaga och överviktiga med deras              
alltför stillasittande skol- och yrkesliv. Men vid sekelskiftet, då Svenska Fotbollsförbundet           
bildades (1904), blev fotbollen starkt förankrad hos arbetarklassen och dess utveckling skiftade            
mot en integrering av män från olika klasser. På 1940-talet slog begreppet ‘ungdom’ igenom i               
Sverige, ett nytt intresse tog fart där vuxenvärlden organiserade och styrde ungdomars fritidsliv             
och 1948 bildades en Ungdomskommitté inom Svenska Fotbollsförbundet som införde fotboll           
som en skolidrott (Fundberg, 2003, s. 49-53). I Sverige var kvinnor i stort sett exkluderade från                
fotbollen fram tills damfotbollens genombrott på 1960- och 1970-talen.  
 
Efter att ha gått igenom databaser med litteratur om svensk idrott kan det konstateras att det                
existerar ytterst lite forskning inom svensk fotboll som fokuserar på sexualitet, vilket också             
bekräftas av Fundberg (2003, s. 48). I kommande del följer en sammanfattning av den forskning               
som har varit relevant för denna studie. 
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Idrottsverksamheten i det moderna Sverige 
Tillämpandet av fotboll som ett incitament för manlig fostran tillskrivs än idag stort värde i               
Sverige (Fundberg, 2003, s. 17). Detta påpekas i boken “Kom igen gubbar!” Om pojkfotboll och               
maskuliniteter (2003), där Jesper Fundberg använder sig av observationsstudier samt intervjuer           
under fyra säsonger då han följer spelarna och tränarna i fotbollsföreningen Bollinge IF. Vid              
fältarbetets början var spelarna elva år och studierna pågick tills de fyllde femton, vilket tillät               
Fundberg att få ett ungdomsperspektiv på fotbollsspelarna och kunna analysera olika stadier av             
deras fotbollsliv (s. 38-40). Studien visar bland annat att egenskaper på fotbollsplanen som att              
tveka, gnälla eller gå undan en närkamp ges ett negativt värde då det anses feminint och kan bli                  
besvarat med att bli kallad “kärring” (Fundberg, 2003, s. 193-194). Användandet av ordet             
‘kärringen’ anknyter till det otillräckliga eller svaga som fotbollsspelaren anses göra, och lägger             
till den betydelsen till ordets initiala betydelse. Nedvärderandet av kvinnan används som ett             
bevis på killarnas heterosexualitet, där en sexuell objektifiering av kvinnan samt homofobi är             
centrala beteenden i inrättandet av en själv som heterosexuell, och därav maskulin (Anderson &              
McGuire, 2010, s. 250). ‘Kärringens’ motpol är den kaxige eller stöddige ‘invandraren’, som             
tillskrivs för mycket eller överdriven maskulinitet. ‘Kärringen’ och ‘invandraren’ har gemensamt           
att de, enligt ledarna och pojkarna, styrs av för mycket känslor och är alldeles för inlevelsefulla i                 
förhållande till idealet, som anses vara disciplinerad och kontrollerad (Fundberg, 2003, s.            
193-194).  
 
Maskuliniteten i den svenska idrottsverksamheten existerar både på och utanför fotbollsplanen           
och blir en del av jargongen i omklädningsrummet, på fester och lagresor (Andreasson, 2007).              
Mäns intimitet utvecklas när de exempelvis svettas, tränar eller duschar tillsammans samt            
kontrolleras av specifika kulturella ramar. Män interagerar med varandra utifrån de           
föreställningar de har om maskulinitet, genom att exempelvis prata nedvärderande om           
homosexuella män eller kvinnor. Genom att reproducera en sådan diskurs i samspelet med             
varandra bekräftar de parallellt varandra som värdiga medlemmar i sitt manskollektiv. Detta kan             
ses som en paradox då männen söker varandras intimitet genom att sluta sig samman mot sådant                
som de anser vara omanligt samtidigt som de vill hålla sig på avstånd från intimitet, då en för                  
stor intimitet förknippas med det feminina. Ett av flera exempel som boken Idrottens kön. Genus,               
kropp och sexualitet i lagidrottens vardag (2007) använder sig av för att beskriva männens              
relation till intimitet är anekdoten med coca-colaflaskan som en kille använde i            
omklädningsrummet för att ‘våldta’ en lagkamrat på skämt. Skämtet, som föreställer en            
homosexuell våldtäkt, används paradoxalt för att bekräfta deras heterosexualitet då killen med            
flaskan befäster sin dominans och den ‘våldtagna’ lagkamraten bekräftar sin heterosexualitet           
genom att säga något i stil med “fan vad äcklig du är” (Andreasson, 2007, s. 132-135). Parallellt                 
med denna homofobi, existerar det en heteronormativitet som reproduceras inom laget i            
Fundbergs studie, då det är viktigt för pojkarna att lära sig att uttrycka ‘rätt’ känslor i ‘rätt’                 
situationer. De ska vara fysiskt och socialt nära varandra men inte alltför intima; detta              
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kommenterades med skämt om ‘bögen’. ‘Bögen’ anses här vara deras absoluta motpol, någon             
som inte passar in, då attributet inte besitter några manliga kvalitéer och ska därför hållas på                
avstånd (Fundberg, 2003, s. 193-194). Enligt Gaston, Magrath & Anderson existerar denna            
homofobi eftersom kontaktsporter har en institutionell kultur där hegemonisk maskulinitet          
reproducerar en ideal atlet som vill representera det ideal av vad en man ska vara, ett ideal vars                  
motpol är att ses som feminin eller homosexuell (Gaston, Magrath & Anderson, 2017, s. 3).               
Pojkarnas och ledarnas inställning till varandra i Fundbergs studie präglas av denna hegemoniska             
maskulinitet, där de använder sig av uttryck för en genusordning som överordnar maskulinitet             
över femininitet och homosexualitet (Fundberg, 2003, s. 193-194). 
 
Inom damfotbollen i Sverige beskrivs det hur spelarna förnekar en stor del av sin femininitet när                
de spelar fotboll. Spelarna anser att feminina drag som att sminka sig, ha korta eller tighta kläder                 
eller måla naglarna inte passar in i fotbollen, utan de ska bära t-shirt och shorts. Fotbollstjejerna                
vill också associeras till egenskaper med maskulina konnotationer som medvetet eller omedvetet            
överordnar och distanserar sig ifrån femininitet (Andreasson, 2007, s. 170-171). Vidare framgår            
det från Andreassons studie hur viktig kroppen och muskelbygge är som ett redskap inom              
fotbollen, där den muskulösa kroppen identifieras som maskulin (s.184-185). Kroppen har blivit            
nära sammanlänkad med skapandet av maskulinitet då kroppen är en viktig faktor för             
människans identitetsprojekt (Herz & Johansson, 2011, s. 48). Damfotbollen (i motsats till            
herrfotbollen) kopplas ofta till homosexualitet, där det finns en myt om ‘fotbollsflatan’. Denna             
koppling existerar som ett manligt svar på kvinnornas intrång i den manliga sfären där deras               
“avvikande” beteende och skicklighet inom sporten kan förklaras, då den homosexuella kvinnan            
anses inneha vissa maskulina drag (Andreasson, 2007. s. 200-201). För pojkarna i Fundbergs             
studie handlar det, likt fotbollstjejerna från Andreassons observationer, om att ha de rätta             
kläderna, rätta frisyren, rätta deodoranten. Dessa “rätta” rekvisita används inte för att generera             
kvinnliga blickar, utan snarare för att passa in i gruppen och följa den maskulina normativa               
estetiken (Fundberg, 2003, s. 129).  
 
Den fakta som jag här valt att presentera beskriver hur fotboll i modern tappning har sin                
bakgrund i en patriarkal och homofobisk värld. Där manliga attribut och beteenden överordnades             
feminina och homosexuella i en strävan att distansera sig från dessa. Den konservativa             
maskulinitet som överfördes från samhället till fotboll belönade beteenden såsom uppvisande av            
mod, aggressivitet, återhållande av empatiska känslouttryck och en stark fysik. Önskvärda           
attribut för att kunna vinna. Reproducering av denna maskulinitet genom utövarnas samspel            
ledde till en hegemonisk maskulinitet med kulturellt konservativa ramar för utövare att orientera             
sig inom. En utövare präglas i en livslång fotbollsidentitet och detta kan hjälpa oss förstå varför                
konservativa normer överförs och den hårt förankrade maskuliniteten lever kvar.  

 
En mans idrott är en del av hans identitet och därmed kan en sport aldrig bara vara en sport  
(Messner, 1992, s. 7)  
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Teori 
Hegemoni som omnämns i den tidigare forskningen avser i detta fall den rådande, och avser               
således något föränderligt. Teorierna nedan angående hegemonisk maskulinitet samt orientering          
och konsten att passera skapar ett potentiellt förklarande underlag för svensk fotbolls kognitiva             
och normativa föreställningar. Hur de uppstår, hur de reproduceras samt hur utövarna ska             
orientera sig inom det normativa rum som skapas. Tillsammans bidrar de till att förklara hur och                
varför dagens fotboll inte förmår välkomna alla. 
 
Hegemonisk maskulinitet  
Begreppet hegemoni myntades på 1920-talet av den italienske marxisten Antonio Gramsci.           
Hegemoni är enligt Gramsci “det samtycke som först måste etableras inom det civila samhället              
och som därigenom ger en bestämd klass ett ideologiskt och kulturellt ledarskap” (Laclau &              
Mouffe, 2008, s. 10). Detta ledarskap var en viktig komponent för kapitalismen som byggde på               
att en dominerande klass behåller sin roll på grund av att de dominerade accepterar denna               
maktbalans (egentligen obalans). Hegemoni frodas i diskurser där en betydelsebildande kontext           
med språkliga inne- och uteslutningar är konstitutivt för vår förståelse av fenomenet (s. 15-18).              
Inom fotbollen kan ett exempel av hegemoni vara en tränare som fastställer sin auktoritära              
ställning genom att tala nedsättande till vissa spelare och därigenom positionera dem som mindre              
kompetenta.  
  
I analyser av maskulinitet bör den australiensiska sociologen Raewyn Connell nämnas, som i             
mitten av 1980-talet erkände bristen på empirisk kunskap om maskulinitet och ämnets generellt             
låga status. Detta inspirerade Connell att skriva Gender and Power (1987) och Masculinities             
(1996) där hen beskriver hur konstruktionen av kön har skapats och formats. I Masculinities              
myntade Connell den nu vedertagna termen “hegemonisk maskulinitet”, vilket betyder det ideal            
som män relaterar till och samtidigt legitimerar män som en grupp där de är överlägsna kvinnor                
(s. 12). Raewyn Connell såg maskulinitet som "internaliserade könsroller, produkten av lärande            
eller socialisering" (Connell, 1996, s. 53-54). Enligt Connell består vårt kön av två delar, ett som                
är biologiskt och utbytbart, medan det sociala könet varierar socialt, historiskt och kulturellt. En              
viktig skillnad som Connell poängterar är att maskulinitet inte är en kvalitet som man innehar,               
utan något som uppnås eller något som man gör, därför varierar definitionen av maskulinitet i               
olika sammanhang (Ibid, s. 101). För att det maskulina idealet ska bli potent krävs det en                
motbild, det vill säga något som inte anses leva upp till de krav som ställs, eller som avviker från                   
idealet. Inom idrotten har denna motbild blivit det feminina, där den hegemoniska maskuliniteten             
står för en maskulinitet som är överordnad det feminina (Andreasson, 2007, s. 174). Connell har               
inspirerat mängder av forskare att tillämpa hegemonisk maskulinitet i sin forskning. Två av dessa              
forskare är sociologerna Wetherell & Edley som i “Negotiating Hegemonic Masculinities:           
Imaginary Positions and Psycho-Discursive Practices. Feminism & Psychology” (1999) och “A           
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Discursive Psychological Framework for Analyzing Men and Masculinities” (2014) ger uttryck           
för en annan hegemonisk maskulinitet som är mer situationsbenägen. Wetherell och Edley            
omfamnar delar av Connells hegemoniska maskulinitet, men i motsats till Connell hävdar de att              
hegemonisk maskulinitet kan innebära många olika typer av maskulinitet, inte bara en            
machismo-typ (eller Ramboliknande, som Connell beskrev det) av maskulinitet. Istället kan           
termen utövas såväl som fullständigt distanseras från, när det inte är önskvärt. Macho-typen är              
enligt Wetherell & Edleys teori inte lämplig som ett ideal för hegemonisk maskulinitet eftersom              
det är en vision av män som inte går att förkroppsliga. Storbritanniens dåvarande             
premiärminister, Tony Blair är ett exempel på en hegemoniskt maskulin man då han var en av                
världens mest kraftfulla män, men enligt Connells beskrivning skulle detta inte stämma eftersom             
Blair personligen inte framstod som en macho-man. Den hegemoniska maskuliniteten kan i            
denna benämning växla mellan olika innebörder där idealet är olika för olika kontexter. Enligt              
Wetherell och Edley är maskulinitet inte något vi är födda som, i stället en metafor för något som                  
vi kan placeras inom. Det är inte en viss person, utan en plats för män att placera sig i genom                    
diskurser. Därför är underordnandet av kvinnor, som män som grupp kontinuerligt bedriver, inte             
ett nödvändigt drag av hegemonisk maskulinitet (Wetherell & Edley, 1999, s. 136-137).            
Wetherell & Edley menar att Connells definition av hegemonisk maskulinitet innehar flera            
positiva aspekter, då benämningen tillåter studerandet av mångfald istället för maskulinitet som            
ett singular. Hegemonisk maskulinitet i Connells benämning är enligt Wetherell & Edley inte             
tillräcklig för att tolka hur identitetsstrategier och maskulina identiteter förhandlas rent praktiskt.            
I kontrast till Connells definition av hegemonisk maskulinitet, menar Wetherell & Edley att             
fokus bör vara hegemoniska normer och subjektspositioner inom diskursen som används           
strategiskt inom olika kontexter. (Wetherell & Edley, 2014, s. 356 - 360). Det är alltså inte en typ                  
av man som eftersträvas, utan ett sätt att positionera sig i olika kontexter (Messerschmidt, 2010,               
s. 841). 
  
Orientering och konsten att passera 
Som Sarah Ahmed skriver om i Queer Phenomenology (2006) handlar orientering om hur             
individer förhåller sig till vissa normer när de befinner sig i ett specifikt socialt rum. Termen                
orientering är rumsbestämd, den visar i vilken riktning en person är placerad i relation till objekt                
i avseendet: vilken ‘riktning’ har personen och hur tar personen emot objekten (s. 69). Ahmed               
använder sig av etnicitet som ett exempel för hur orientering kan se ut, där en färgad mans kropp                  
blir ett objekt i en vit mans värld, då den färgade mannen behöver förhålla sig till den vita                  
mannens normer. I denna vita mans värld, måste den färgade mannen kunna anamma ‘vithet’ för               
att passa in (s.110-112). Orientering beskrivs som något centralt som man alltid förhåller sig till               
och objekten en person orienterar sig mot orienterar sig i sin tur mot personen: en förbindelse                
uppstår där du kan vara både personen eller objektet i en given situation (s.116). Denna               
inneboende kunskap som talar om för oss hur vi ska orientera oss i olika situationer går i arv från                   
generation till generation. Detta arv hjälper oss att organisera världen, både socialt och materiellt              
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så att vi kan interagera med omgivande miljöer och bli en del av dessa (s.124-125). Vad som är                  
normativt kan ses som det som repeteras av kroppen genom kroppens agerande. Detta producerar              
en egenskap som Ahmed kallar ”the Bodily Horizon” (den kroppsliga horisonten), vilket betyder             
ett utrymme för agerande. Detta utrymme innefattar de objekt som tillåts repeteras av vår kropp,               
de som inte, hamnar utanför horisonten och är därmed ej i linje med våra egna normer. Den                 
normativa dimensionen kan beskrivas som en rak linje där den heterosexuella kroppen faller in,              
dess normativa egenskap har skapats genom repetition av kroppsliga och sociala ageranden över             
tid (s. 66). Homosexualitet, till skillnad från heterosexualitet är en sexualitet som inte följer              
denna normativa raka linje. Denna sexualitet följer en icke normativ linje, böjd och krokig i               
förhållande till den normativa. (Cleto, 2002, s.13). Denna teori kan erbjuda en insikt i vår               
sexuella orientering genom att undersöka hur vi genom vår kropps agerande förhåller oss till det               
fysiska och sociala rummet. 
  
Den binära idén att det finns en ‘heterosexuell’ eller en ‘homosexuell’ är ett relativt nytt               
fenomen. I framträdandet av sexuell orientering utgör den heterosexuella orienteringen den           
neutrala, det normativa. Den homosexuella orienteringen blir då avvikande från det normala.            
Den raka linjen leder det ena könet mot det andra könet, den neutrala sexuella orienteringen               
betyder således att en man begär en kvinna och en kvinna begär en man (Butler, 1988, s. 23).                  
Vidare i denna heterosexuella orientering faller kvinnans kropp in i denna linje som en kropp               
gjord för mannens (Ahmed, 2006, s.71). Heterosexualitet kan då liknas vid exemplet ovan om              
‘den vita mannens värld’ och det blir inte bara något vi orienterar oss mot, utan något som                 
konstant orienterar sig kring oss, som genom varaktig repetition blir en norm och verklighet. 
  
Ahmed beskriver hur det finns en press att upprätthålla våra raka linjer, att vara heterosexuell               
och följa linjernas normer, som upprätthålls av repetition och våld (Ahmed, 2006, s. 90-91). För               
att kunna falla in i linjen och accepteras i rummet där linjen upprätthålls krävs det att normerna                 
av den heterosexuella följs. Den som inte anses kunna passa in, blir istället sedd och behandlad                
som främling eller utlänning (s. 127). Dessa normativa regler kan ses inom fotbollen där normen               
är att vara heterosexuell och kunna ta till en jargong som upprätthåller den maskulina hegemonin               
och erbjuder parallell bekräftelse. Med Ahmeds illustration av den vita mannens värld, betyder             
det inte att det endast existerar en begäran för vithet som låter vithet falla in i linjen, utan också                   
att vithet ses som en institution som vi orienterar oss runt, där kroppar som möjligen inte                
uppenbarar sig som vita behöver förklä sig i vithet för att att passa in (s. 134). I denna parallell                   
till fotbollen krävs det att unga män förklär sig, anammar en viss manlig jargong för att tillåtas                 
och passa in i fotbollskulturen, som de möjligen inte står för egentligen. En jargong som               
anammar Connells hegemoniska maskulinitet, som överordnar män över kvinnor och andra           
minoriteter genom att nedvärdera dessa grupper. Dessa försök att passa in kan upplevas som en               
trygghet för många då de förstår att om de anammar dessa normer, så passar de in i en grupp och                    
slipper känna utanförskap. Andra, som inte känner själva att de passar in eller upplevs att inte                
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passa in, ses antingen som avvikande, blir förpassade till bakgrunden eller väljer att bli osynliga,               
alternativt döljer sin avvikelse. I det sistnämnda fallet kan även detta ses som en trygghet då de                 
får passera in och bli en del av gruppen (s. 135). De som förklär sig passerar, reflekterar och                  
slutligen formas, för säg den form som inte formar? Kommer inte den homosexuelle då skämta               
om ‘bögen’? 
 
För att exemplifiera innebörden av ordvalet passera, kan det illustreras som en passkontroll där              
vissa personer tillåts passera genom tullarna medan andra personers pass inte accepteras och de              
blir stoppade. Vissa kan ses som terrorister, andra har ansikten som inte överensstämmer med              
passfotot, eller så passar inte en persons namn ihop med hens nationalitet. Vissa tillåts passera,               
och andra blockeras som en följd av att de inte passar in i normerna. När en person inte tillåts                   
passera, innebär det en social stress för kroppen som känner sig oönskad. Att bli stoppad vid                
passkontrollen i detta fall, medför att ens orientering uteblir och kräver en orientering mot en               
annan linje. Personen blir inte endast försenad till sin destination utan blir stoppad, sedd som en                
avvikelse och behöver börja om från början. Denna förödmjukande process av passerandet är en              
vardaglig verklighet för många som inte tillåts passera in på grund av att de innehar fel pass,                 
kropp, hudfärg eller sexualitet (s. 140-142). Ahmeds teori beskriver hur normer upprätthålls,            
vikten av att passera, och hur en specifik maskulinitet kan vara den hegemoniska. Detta är               
relevant för studien, då begreppen passerandet och orienteringen kan ge ett teoretiskt ramverk för              
förståelsen av de mekanismer inom den svenska fotbollen som gör att vissa släpps in och tillåts                
ta del av fotbollen, och andra utesluts.   
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Metod  
I denna del beskrivs vilken ansats jag använt mig av för att kunna svara på frågeställningarna.                
Ansatsens såväl som metodens fördelar och begränsningar beskrivs. Studiens urval och analys            
presenteras för att skapa en övergripande förståelse för vilket material som har samlats in och hur                
detta material senare har använts. I slutet av metoddelen diskuteras studiens reliabilitet och             
validitet och de etiska överväganden som gjorts i enlighet med de forskningsetiska kraven.  
 
Ansats 
I denna studie har jag undersökt hegemonisk maskulinitet kvalitativt genom intervjuer och            
diskursanalys av hur ett antal herrfotbollsspelare talar om fotboll, maskulinitet och           
värdeskapande. I enlighet med den version av hegemonisk maskulinitet som jag har valt att              
använda mig av, så varierar talet för olika kontexter, sociala interaktioner, miljöer och dess              
användare. Diskursanalysen fokuserar på mängder av olika aspekter av talet, som aktiviteten            
inom talet, mönster inom ett specifikt område och inom en större kontext, exempelvis ett              
specifikt samhälle eller kultur som fotbollskulturen (Wetherell, Taylor & Yates, 2001, s. 5-7).             
Som tidigare nämnts, menar flera sociologer att maskulinitet är något som skapas inom             
diskursen. Maskulinitet är en konsekvens av hur vi agerar inom olika interaktioner, inte något              
konstant eller objektivt utan skapas i dessa interaktioner. Därför lämpade sig intervjuer och             
diskursanalys väl för denna studie då jag har valt att analysera interaktionen inom en specifik               
social diskurs (s. 191-193). Tillvägagångssättet är således en induktiv och kvalitativ studie. 
 
Diskurs  
Ett viktigt analytiskt redskap för att kunna förstå män och maskulinitet är enligt flera sociologer               
talet, då maskulinitet skapas och vidhålls i och genom diskurs (se t.ex. Wetherell, Taylor &               
Yates, 2001). Sociologer inom specifikt diskurspsykologin har argumenterat för att människan           
varken föds feminin eller maskulin, istället skapas och utvecklas könsidentiteten i den sociala             
interaktionen som formas beroende på de samhällen man växer upp i. Människors könsidentitet             
anpassar sig efter specifika kontexter och sociala situationer. Könsidentiteten är därmed något            
som uppfylls och även skapas under social interaktion (Ibid). Genom att intervjua            
herrfotbollsspelare, har jag fått en bild av den sociala interaktionens förutsättningar och var             
denna interaktion tangerar maskuliniteten samt i vilken omfattning. Detta ledde till en förståelse             
för de värden och normer rörande maskulinitet som råder i dagens svenska fotboll, samt vilka               
som inte passar in i den fotboll som officiellt ska välkomna alla. 
 
I boken Discourse as Data (2001) skriver Wetherell, Taylor & Yates: “Beskrivningar är aldrig              
neutrala, de är versioner av verkligheten, byggda av talaren i ett visst retoriskt sammanhang” (s.               
154). Diskurspsykologin, som inriktar sig på interaktionen inom talet, återspeglar hur människors            
mentala representationer konstrueras. Diskurspsykologin kan därmed ses som en spegel som           

17 



 

åskådliggör människors syn på olika sociala fenomen som exempelvis maskulinitet, genom att            
analysera hur talet konstrueras kring dessa ämnen (Wetherell, Taylor & Yates, 2001, s. 147).              
Därmed finns det en stor fördel med att använda diskurspsykologi som ett verktyg för att               
precisera och analysera hur fotbollsspelare ser på maskulinitet, samt förstå fenomenets betydelse            
inom fotbollen. Genom analysen av de manliga fotbollsspelarnas tal kan deras attityd och syn på               
kvinnor och homosexuella belysas. Thomas Johansson skriver i boken Den skulpterade kroppen            
(1997) att män generellt strävar efter en logisk och sammanhängande diskurs, men att mäns              
attityder och handlingar i många fall står i motsatsställning till varandra, vilket ytterligare belyser              
vikten av diskursanalys i denna studie (s. 221). 
 
Den diskurspsykologiska modellen fokuserar på fyra aspekter av den rådande interaktionen:           
Action, accountability, fact and interest och subject positions. Dessa fyra aspekter används som             
instrument för att fokusera på talet som ett ämne där individer talar, skapar minnen, känslor och                
attityder (Wetherell, Taylor & Yates, 2001, s. 190). Med action avses handling och analyserar              
vad individer gör med sitt tal genom att intressera sig för hur vi formulerar oss, istället för vår                  
kunskap om ämnet. Handling presenterar sig under aktivitetssekvenser; exempel på dessa är när             
individer tackar nej till en inbjudan, skyller ifrån sig, eller försvarar sig. Accountability refererar              
till ansvarsskyldigheten hos den talande personen när de framställer något på ett särskilt sätt eller               
skyller på någon. Den tredje aspekten, fact and interest som jag här döper till faktaintresse,               
handlar om redogörelser där det finns en insats och ett dilemma. Talet styrs av något som kan                 
likna det Freud kallade över-jag; du vet en sak men detta står i kontrast till vad omgivningen                 
förväntar sig att du ska säga och du viker dig efter omgivningens normer. Dessa redogörelser är                
också retoriskt organiserade för att underminera andra alternativ (s. 152-153). Den sista aspekten             
som denna studie intresserar sig för är subjektpositioner. Subjektpositioner är de ideologier som             
skapar subjekt genom att dra in individer i specifika identiteter eller positioner. Människan             
upplever och uppfattar världen runt omkring sig samt sig själv som en biprodukt av specifika               
ideologier eller diskursiva regimer (s. 209). Handling och ansvarsskyldighet samt          
subjektpositioner i samband med främst Ahmeds teorier, hjälpte mig navigera diskursanalysen           
och förstå att det fanns en primär värld som beskrevs, samt en sekundär som respondenterna               
undvek. Subjektpositionerna som uttrycktes bekräftade just den kulturella maskulina         
maktordningen som kontinuerligt verifieras, omarbetas och reproduceras som Burstyn visade          
1999 och som nämndes i inledningen.  
 
Urval 
Respondenterna var fotbollsspelande män (2016 utgjorde pojkar och män 71.4 % av alla             
registrerade spelare över 15 år (SvFF)). Intervjuerna bestod av fyra fokusgruppintervjuer och            
fyra individuella intervjuer, vars respondenter inte hade deltagit i någon gruppintervju.           
Respondenterna var över tjugo år, hade spelat fotboll sedan barndom eller ungdomsår och utövat              
sporten i minst tio år. Fotbollen hade i och med detta satt en stor prägel på deras liv och skapat                    
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en identitet, som Agnew & Drummond menar att de bär med sig livet ut (2014, s. 83). Detta                  
möjliggjorde för respondenterna att ge mig en god inblick i det svenska fotbollssamhället. Vidare              
strävade jag efter att respondenterna i största möjliga mån skulle vara representativa. Med             
studiens krav på respondenternas fotbollserfarenhet uppfylld och med kunskap om fotbollens           
värdegrunder fick jag då möjlighet att utforska vilken maskulinitet som existerar samt huruvida             
denna stödjer de värderingar som enligt SvFF är eftersträvansvärda. Gruppintervjuerna var           
strukturerade som fokusgrupper där betoningen dels ligger frågor som hör till ett ganska snävt              
definierat tema, dels på samspelet i gruppen och den gemensamma konstruktionen av mening             
(Bryman, 2011, s. 649). Gruppintervjuernas deltagare hade en bra relation till varandra då de              
spelar i samma lag och detta var viktigt för studien eftersom det minimerade risken för att de                 
skulle känna sig obekväma att uttrycka sina åsikter. Då intervjudeltagarna kände varandra kom             
de att gemensamt prata om erfarenheter angående maskulinitet och värdeskapande. Jag som            
forskare kunde då iaktta hur de individuellt och kollektivt resonerade kring fenomenet            
maskulinitet och kunde därmed se hur värderingar som uttrycktes hörde ihop med en             
hegemonisk maskulinitet. De fyra individuella intervjuerna hölls för att komma åt personliga            
värderingar och historier som inte framgick i gruppintervjuerna. Då studien specifikt inriktar sig             
på hur män uttrycker maskulinitet samt ser på det motsatta könet och homosexuallitet,             
intervjuades enbart herrfotbollsspelare. Det vore ett intressant ämne för en annan studie att             
undersöka hur kvinnliga fotbollsspelare ser på motsvarande fenomen.  
  
Intervjuernas uppbyggnad 
Intervjuerna bestod av fyra olika teman. Intervjuerna började med frågor kring respondenternas            
fotbollshistoria och hur fotbollen enligt dem har format deras identitet. I slutet av denna del kom                
intervjun in på Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer, specifikt de riktlinjer som relaterar till detta             
arbete. De sista frågorna angående SvFFs riktlinjer knöt an till nästa del av intervjun som               
avhandlade värderingar. I denna del diskuterades den fotbollsmässiga jargongen och värderingar           
angående det motsatta könet inom fotbollen. Den tredje delen var uppbyggd kring fyra scenarion              
där intervjudeltagarna fick resonera kring två hypotetiska fall och två historiska händelser inom             
sporten. Avslutningsvis ställdes frågor om maskulinitet.  
  
Grundstrukturen för intervjuerna var densamma för både grupp- och individuella intervjuer.           
Intervjuerna var semistrukturerade och de fyra olika temana ingick i alla intervjuerna, men             
följdfrågorna skiljde sig från varandra då jag använde dessa för att fokusera på olika mönster               
som dök upp i intervjuerna. Gruppintervjuerna följde formen av fokusgrupper, då målet var att              
låta respondenterna styra samtalet själva för att inte ta för stort fokus som intervjuare och då                
riskera validiteten (Trost, 2010, s. 44). Jag använde mig av följdfrågor (dock ej mer än tre till                 
fyra per huvudfråga) för alla intervjuer för att se till så att inga teman som hade dykt upp i andra                    
intervjuer glömdes bort. I förberedandet av studien var det tänkt att gruppintervjuerna skulle             
genomföras först, för att senare använda de individuella intervjuerna som komplement där teman             
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och mönster som presenterats i gruppintervjuerna vidare kunde diskuteras. Detta blev dock inte             
fallet på grund av ombokningar från två av gruppintervjuerna. Därav utfördes två gruppintervjuer             
först, sedan två individuella, sedan två gruppintervjuer och två individuella. Min förhoppning var             
att de individuella respondenterna skulle kunna känna sig mer bekväma att prata mer ingående i               
en individuell intervju, då dessa teman och frågeställningar kan vara sådana som respondenter             
inte vill diskutera med sina lagmedlemmar, särskilt om de kanske inte håller med om vissa               
åsikter eller värderingar. Därav hade de individuella intervjuerna en annan struktur än de tidigare              
gruppintervjuerna, då de individuella hade ett större fokus på personliga upplevelser. En            
problematik med att strukturera intervjuerna på detta vis, med de individuella intervjuerna som             
ett komplement där jag styrde intervjuerna mer, kan vara att studiens validitet riskeras något då               
jag som intervjuare redan hade vissa teman som jag ville styra in intervjun på. Risken fanns                
också att jag skulle styra in de individuella intervjuerna på teman som hade varit värdefulla för                
studien i de tidigare gruppintervjuerna, men som kunde vara irrelevant i en personlig intervju.              
Som intervjuare var jag medveten om denna risk innan intervjuerna genomfördes och försökte på              
så vis att behålla min roll som en objektiv iakttagare. 
  
Gruppintervju  
Totalt intervjuades fyra grupper, från fyra olika lag. Två av lagen spelar i division fyra, ett lag                 
spelar i division sju och det sista laget spelar i division tre. Respondenternas riktiga              
lagtillhörighet kommer inte att namnges, istället går deras lagnamn under pseudonymer hämtade            
från den engelska högstadivisionen i fotboll.  
 

● Manchester United (division 4) bestod av tre respondenter som var mellan åldrarna 27 till              
30: Anders, Fabian, Oliver.  

● Everton (division 4) bestod av två respondenter som var 27: Mattias och Josef.  
● Liverpool (division 7, vilket är den lägsta divisionen i Uppsala) bestod av tre             

respondenter, 26 till 28 år: Stefan, George och Mikael.  
● Arsenal (division 3) som bestod av tre respondenter mellan 26 till 32 år: Erik, Christoffer               

och Oscar.  
 
Individuella intervjuer 

● David, 27 spelar i division tre.  
● Mårten, 25 spelar i division fyra.  
● Lukas, 30 spelar i division två.  
● Jonas, 26 spelar i division fem.  
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Material 
Gruppintervjuer och individuella intervjuer 
För denna studie valde jag att använda mig av en kvalitativ, intervjubaserad forskningsansats.             
För att möjliggöra en tydlig diskurs kom studien att kombinera semistrukturerade           
gruppintervjuer med enskilda semistrukturerade intervjuer. Gruppintervjuer användes för att få          
herrfotbollsspelarna att interagera med varandra och föra diskussioner angående individuella          
värderingar, SvFFs värdegrunder och maskulinitet. Deras motiveringar och resonemang         
angående dessa ämnen gav upphov till ordval, attityder och argument som erbjöd ett bra              
underlag för den diskurspsykologiska modellen. Frågorna som ställdes har sin bakgrund i bland             
annat Wetherell & Edleys uppmaning att studera hegemoniska normer och subjektpositioner i            
olika kontexter, för att skapa en så nyanserad och korrekt uppfattning om den hegemoniska              
maskuliniteten som möjligt. Jag ville också ställa frågor grundade i befästa teorier då detta              
tillåter en empirisk förankring i intervjuerna och tar teorin till det operationella för en bra inre                
validitet. Senare i intervjuerna introducerades scenarion som anknyter till Connells hegemoniska           
maskulinitet och de avvikelser (homosexuella) Cleto talar om samt Andreassons teori att            
maskuliniteten överordnar män över kvinnor. Jag använde de individuella intervjuerna för att            
bland annat kringgå den form av ansvarsskyldighet som existerar under gruppintervjuer men som             
kan undvikas i en mer personlig diskurs och för att djupare undersöka personliga erfarenheter.              
De mer direkta frågor som användes för att precisera respondenternas attityder motiverade också             
valet av intervjuer framför observationer. Enligt Bryman finns det frågeställningar som inte            
passar för observationsstudier, där det enda funktionella tillvägagångssättet för att ta reda på             
svaren är att ställa frågor angående deltagarnas åsikter (Bryman, 2011, s. 441). Människors             
upplevelser och deras syn på verkligheten får man svar på just genom kvalitativa studier. 
  
Maskuliniteten inom herrfotboll härrör från samtliga aktiva individer men komponeras av           
gruppen de utgör. De åsikter som behövde motiveras i gruppintervjuerna och diskursen som             
framträdde tillät sig att tydligt undersökas, i enlighet med Trosts teorier (2010, s. 67-68). Jag fick                
genom gruppintervjuerna en förståelse för olika värderingars ursprung och hur den hegemoniska            
maskuliniteten kan verka som ett socialt och verbalt filter som tillåter vissa värderingar, men              
tenderar att kväva andra. En stor fördel med gruppintervjuerna var att jag kunde avlägsna mig               
från den centrala rollen som intervjuare så att tal, uttryck och värderingar fick ett större utrymme,                
samt att det medförde ett mer objektivt iakttagande av diskursen där jag kunde undvika ledande               
frågor eller att projicera fördomar. 
 
De enskilda intervjuerna fungerade som ett komplement till gruppintervjuerna genom att           
respondenten enbart behövde svara till mig och riskerade därmed ej att få sina åsikter              
förlöjligade eller bli överröstad samtidigt som jag erhöll mer utrymme för personliga erfarenheter             
och reflektioner. Intervjuerna var semistrukturerade precis som gruppintervjuerna, där         
ordningsföljden varierade utifrån de olika svaren. I enlighet med Bryman (2011, s. 206) gav              
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detta mig som intervjuare en frihet att ställa följdfrågor utifrån de svar och åsikter som framkom                
vilket ledde till många värdefulla personliga anekdoter. 
 
Intervjuer är ett välbekant angrepp för att extrahera information där verkningsgraden kan variera.             
En anledning till att effektiviteten varierar är de många fallgropar som finns. Fördelen är att               
fallgroparna är utstakade i förväg. Jag var medveten om risken att jag som intervjuare kunde               
påverka deltagarna, detta genom att välja fel eller ledande frågor, tolka svaren fel, inte              
åstadkomma något förtroende eller helt enkelt stå i vägen för tankar, med utfallet att intervjuerna,               
som också här utgör min grund för hela arbetet, inte är representativa och då riskeras arbetets                
objektivitet. Ytterligare saker att tänka på var att ställa frågor i dess enklaste form så att frågorna                 
inte ledde till missförstånd, att inte forcera fram svar, att inte ställa flera frågor samtidigt och att                 
ge intervjudeltagarna min absoluta uppmärksamhet. Endast med kännedom om fallgroparna          
kunde jag undvika dem efter bästa förmåga. Ett problem som kunde uppstå med             
gruppintervjuerna var att de mer tillbakadragna och blyga deltagarna riskerade att inte komma             
till tals, då de mer högljudda lätt kan ta över och styra diskursen, men så blev aldrig fallet. 
 
Analys  
Materialet som den här studien har använt sig av är fyra gruppintervjuer som varade i drygt 1,5                 
timme vardera och fyra individuella intervjuer som varade i drygt 45 minuter vardera. Varje              
intervju spelades in med hjälp av en diktafon. Varje intervju transkriberades sedan på dator,              
varpå kopior togs och originalen sparades och skrivskyddades. Transkriberingen uteslöt          
ingenting. Under transkriberingen adderade jag memos i ett annat dokument, det vill säga att jag               
kopierade vissa intressanta citat och infogade kommentarer om hur bra eller mindre bra specifika              
frågor fungerade. Dessa memos använde jag för att förbättra mina senare intervjuer. I detta              
dokument framgick det hur respondenterna reagerade på enskilda frågor och vad som var             
respondenternas generella åsikter till viktiga moment i studien, som hegemonisk maskulinitet,           
eller den mer generella jargongen. Detta dokument ansåg jag vara av stor hjälp för att kunna                
separera alla åtta intervjuer från varandra.  
  
Efter transkriberingen skrevs kopior ut och allt lästes förutsättningslöst. Efteråt markerades allt            
som var av intresse för studien. Sedan gick mycket av arbetet ut på att hitta likheter och mönster,                  
svar där det verkar råda konsensus. Först vad gällde samtliga intervjuer, sedan gruppintervjuer             
för sig och individuella intervjuer för sig. Först jämfördes svaren på individuella frågor samt              
deras följdfrågor, sedan jämfördes flera svar från samma kategoris frågor. Jag letade också efter              
citat som hjälper studien förklara respondenternas upplevelser med deras egna ord. Denna            
kvantifiering av resultatet anser jag genererade bästa möjliga överblick. Många svar på samma             
fråga skapade en viss generaliserbarhet. De teman som överensstämde med mina frågeställningar            
handlade om värderingar som kunde förklara hur nära eller långt ifrån fotbollsspelarnas            
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värderingar stod i relation till SvFFs värderingar. Det vill säga manligt beteende, homosexualitet             
och kvinnor, och fotbollens uppfostran.  
 
För att göra diskursanalysen av texten lästes samtliga intervjuer igen och nu letade jag efter               
avvikelser i språket. Framförallt de konflikter angående attityder och handling från Johanssons            
bok som jag nämner under delen Diskurs. Jag letade även efter mönster vad gäller              
ansvarstagande för det som sades (disclaimers i form av humor, frånsägande av ansvar samt              
undskylande genom hänvisning till sin subjektposition), tveksamheter i ståndpunkter och var           
dessa uppstod, samt mönster vad gäller användning av ord. Dessa mönster listades tillsammans             
med frågorna och svaren där dessa mönster uppdagades för att ge en bättre förståelse och               
innebörd av svaren. 
  
Resultatet från analysen blir de tydliga mönster som gick att återfinna, bekräftade med citat.              
Likheter med tidigare teori (deduktiv del) samt ny kunskap och påbyggnad till gammal teori              
(induktiv del). Allt för att skapa en förklarande modell till studiens frågeställning som             
generaliserande kan beskriva verkligheten. 
  
Validitet och reliabilitet 
Vid kvalitativa studier som denna, vilken använder sig av intervjuer, bör man sträva efter att               
komma åt vad de intervjuade menar med sina svar och hur de uppfattar företeelser (Trost, 2011,                
s. 133). Svaren ska vara autentiska i den meningen att de illustrerar en trovärdig bild utifrån de                 
frågor som har ställts. Resultatet ska vara stabilt i det hänseendet att det inte ska förekomma                
några slumpinflytelser, som till exempel att frågorna ska vara ställda på samma sätt och att               
situationen ska vara likadan för alla (s. 133). Detta anser jag uppnås i studien, vilket framgår i                 
bilagan.  
 
Denna studie innehåller semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att frågorna som ställs           
varierar för de olika intervjuerna då semistrukturerade intervjuer tillåter att följdfrågor ställs när             
det är lämpligt (Trost, 2011, s. 134). En följd av dessa varierande frågor är att det finns risk för                   
att studiens reliabilitet sjunker. Då majoriteten av frågorna som ställts i intervjuerna är desamma              
och följdfrågorna behandlar ämnet för studien, anser jag att den risken minimeras.  
 
Studiens validitet anser jag vara hög då instrumentet eller frågan analyserar och besvarar det den               
är avsedd att besvara, det vill säga värderingar angående den svenska fotbollskulturen,            
maskuliniteten inom fotbollen samt utövarnas inklusion och exklusion (Trost, 2011, s. 133). Den             
här studien likt andra intervjubaserade studier innehåller svagheter gällande validitet då en mer             
omfattande studie hade genererat högre validitet. Till exempel hade spelare ur lag i allsvenskan              
kunnat intervjuas, där spelarna anses vara professionella, alternativt kunde de intervjuade ha            
tillhört ett yngre åldersspann för att fokusera mer på processen som formar fotbollskillarna. Det              
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finns en risk att de äldre som intervjuade för denna studie kan ha förskönat sina svar då de glömt                   
bort vissa delar av sina yngre fotbollsminnen. Till sist, och kanske viktigast, intervjuades             
nuvarande fotbollskillar, det vill säga fotbollskillar som de facto har fått passera, och därav              
troligen inte är homosexuella eller har haft det lika jobbigt som de som har uteslutits från                
fotbollen.  
 
Trots de svagheter som förekommer en i en kvalitativt intervjubaserad studie som denna är              
validiteten hög då denna studie genererar frågor och svar på de frågor som besvarar              
frågeställningen (Bryman, 2011, s. 509). Frågorna som ställs är kopplade till ämnen som             
behandlar fotbollsspelarens maskulinitet och avhandlar inga andra fenomen som kan komma att            
äventyra studiens validitet. Det är från dessa frågor som materialet hämtas för att hitta mönster,               
konflikter och företeelser som kan besvara studiens forskningsfrågor och belysa dem utifrån            
teorierna om hegemonisk maskulinitet, orientering och passerandet. Därmed åstadkommer         
uppsatsen en god överblick av det den ämnar belysa.  
 
Etiska överväganden 
VRs (Vetenskapsrådets) etiska riktlinjer är samtyckeskravet, informationskravet,       
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2003, 3). Forskning kommer alltid påverkas av          
forskarens tidigare erfarenheter och egna idéer, och därmed kommer forskning alltid innehålla en             
viss grad av subjektivitet (Flaherty er al, 2002, s. 484). Av denna anledning bör de               
forskningsetiska kraven ses efter för att kunna säkerställa en grad av tillförlitlighet.  
 
Enligt informationskravet ska forskaren informera deltagarna om studiens uppdrag och de villkor            
som gäller för deras deltagande (2011, s. 17). Innan alla intervjuer informerades deltagarna om              
att de skulle ingå i en masteruppsats (inklusive vad en masteruppsats är) som behandlar              
maskulinitet, fotboll och värderingar rörande fotbollskulturen i Sverige. Jag bekräftade vem jag            
var, och att jag studerade vid Uppsala Universitet. Syftet för studien delgavs dem genom en kort                
sammanfattning av dess inledning, det vill säga att jag skulle studera värderingar och normer              
inom svensk fotboll. Jag förklarade att intervjun var inriktad på maskulinitet och gav sedan ett               
exempel från de fyra delarna som intervjun bestod av. Jag var väldigt tydlig med att deras svar                 
skulle komma att analyseras, både svaren i sig, ordval samt deras jargong och hur de uttryckte                
sig. Efteråt frågade jag om respondenterna fortfarande var villiga att ingå i studien. Till sist innan                
intervjuerna började, informerade jag respondenterna att de hade rätten att i efterhand besluta om              
de fortfarande ville medverka, och de hade rätt att avsluta intervjun när de själv ville enligt                
samtyckeskravet (2011, s. 9-10). Ingen respondent valde att avsluta sin medverkan eller avböja             
någon av studiens frågor. Detta berodde möjligen på att jag i hänseende av             
konfidentialitetskravet gav deltagarna största möjliga konfidentialitet då de blev informerade att           
de var anonyma och deras fotbollslag inte nämns i studien. Under transkriberingen skulle deras              
namn liksom deras fotbollslag utbytas mot pseudonymer, däremot kommer respondenterna i           
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deras gruppintervjuer kunna känna igen varandra då åsikter och citat kommer ingå i resultatet.              
Det närmaste den utomstående läsaren kommer att komma fotbollsspelarna är vilken division de             
spelar i, deras ålder, och att studien tar plats i Uppsala. Då Uppsala är Sveriges fjärde största stad                  
med flera lag i varje division anser jag att denna information inte kan äventyra deltagarnas               
konfidentialitet (2011, s. 12). Jag informerade att utomstående läsare inte skulle kunna identifiera             
respondenterna. I anseende av nyttjandekravet förklarade jag att informationen om deltagarna           
endast ska användas för forskningsändamål och kommer inte lånas ut till andra            
icke-vetenskapliga eller kommersiella syften (2011, s. 14). Jag informerade dem om att            
intervjuerna spelades in med en diktafon och sedan laddades upp på min personliga dator, att               
studien sedan skulle seminariebehandlas och till sist laddas upp på internet (DiVA), där             
respondenterna kunde ta del av den. Utöver det erbjöd jag samtliga respondenter att i efterhand               
läsa sina svar från transkriberingen innan studien offentliggjordes samt att skicka studien då den              
var klar till de som var intresserade av att läsa den.  
 
De forskningsetiska kraven gick bra att förhålla sig till då respondenterna ansåg att kraven var               
tydliga och att de inte skulle äventyra deras anonymitet. Anonymitet var ett område som              
respondenterna begärde redan innan jag fick en chans att informera om det. Så fort de ansåg att                 
anonymiteten var säkerställd var det ingen som hade några problem med intervjun och dess              
frågor. Ett etiskt övervägande som jag personligen hade det svårare med, var att respondenternas              
svar skulle ingå under olika delar i resultatet där jag analyserade deras diskurs på ett annat sätt än                  
de kanske menade. Ett exempel är när respondenterna pratade om homosexuella, och uttalar en              
liberal inriktning till den homosexuella fotbollsspelaren men samtidigt skämtar om hans           
sexualitet. I detta fall betonar jag att det visar på en öppen inriktning, men jag lägger senare                 
emfas på respondenternas sexistiska skämt om den homosexuella. Jag hoppas att respondenterna            
inte kommer att känna sig felciterade i resultatet, då det inte var min avsikt, utan istället ämnade                 
jag illustrera hur djupt ingrodd en specifik diskurs kan vara i deras subjektpositioner.  

  

25 



 

Resultat 
Denna studie har avsett att studera de normer och värden som härrör från den svenska fotbollens                
hegemoniska maskulinitet och undersöka vilka som tillåts utöva fotboll i det normativa rum             
denna skapar. I denna del kommer resultaten från de individuella intervjuerna och            
gruppintervjuerna presenteras för att åskådliggöra mönster angående fotbollsspelarnas        
värderingar och den rådande maskuliniteten.  
 
Resultatet är fördelat under sex underrubriker där de mönster som var relevanta för denna studie               
presenteras och analyseras med hjälp av utdrag från intervjuerna samt Ahmeds och Connells             
teorier. Underrubrikerna består av teman angående: SvFFs inflytande, den heteronormativa          
fotbollsmiljön, det manschauvinistiska omklädningsrummet, den uteslutande jargongen, den        
maskulina problematiken och pojkar av det rätta virket. Tillsammans skapar dessa sex            
underrubriker en övergripande bild av en problematik som existerar inom den svenska            
fotbollssektorn och belyser delar av fotbollen där SvFF och andra i samhället bör jobba vidare               
för att skapa en mer inkluderande fotboll. Resultatet illustrerar hur medvetna, eller snarare             
omedvetna, utövande fotbollsspelare är om SvFFs värderingar och hur de anser att de ideal som               
SvFF strävar efter förefaller ouppnåbara. Resultatet belyser vidare hur den jargong som            
fotbollsspelare har skolats in i sedan de började utöva idrotten leder till en exkluderande sport,               
där endast ‘de rätta’ släpps in och andra blir metaforiskt portade. Och till sist visar resultatet hur                 
viktigt det är att vara en ‘man’ och inte en ‘kärring’ inom fotbollen. 
 
De diskursanalytiska verktyg som dominerar i resultatdelen är subjektpositioner, som illustrerar           
hur fotbollskillarna har skolats in i sina normer och syn på fotboll, ansvarsskyldighet, där              
respondenterna visar på en medvetenhet om att deras åsikter inte överensstämmer med de som              
majoritetssamhället anser vara korrekta när det gäller syn på kvinnor och homosexuella och hur              
de då frånsäger sig ansvaret för sina svar. Exempel på detta kan vara hur de skämtar, hänvisar till                  
andra lag eller skyller på de subjektpositioner som de har skolats in i sedan barnsben.  
 
SvFFs inflytande 
Då denna studie analyserar vilka värderingar och normer som representeras och sprids i det              
svenska fotbollssamhället, var det av intresse att ställa frågor om hur SvFFs riktlinjer             
implementeras i svensk fotboll och huruvida dessa speglar verkligheten. SvFF har sju riktlinjer             
varav två är relevanta för denna studie:  

Fotboll ska föregå med gott exempel och visa öppenhet och respekt för människors lika              
värde samt motverka all form av diskriminering samt gynna arbete för jämställdhet och             
mångfald.  
Fotbollen ska vara tillgänglig för alla och bidrar aktivt till samhällsnyttiga värden och             
värderingar (mål och strategi, s. 13).  

26 



 

 
En intressant observation som gjordes var att ingen respondent i denna studie hade enligt sin               
vetskap tagit del av dessa riktlinjer eller för den delen, SvFFs värdegrunder. Ett talande citat för                
alla intervjuer är Eriks: “Nej, SvFF pratar vi aldrig om, istället om hur vi ska vinna nästa                 
match”. På ett liknande sätt som psykiskt och fysiskt välmående bortprioriteras i denna till synes               
helt resultatorienterade miljö, bortprioriteras också SvFFs riktlinjer för att ge plats åt att prestera              
på fotbollsplanen. Däremot finns det enligt deltagarna aspekter från riktlinjerna som genomsyrar            
svensk fotboll. Det faktum att individer från alla samhällsklasser och kulturer spelar fotboll             
kräver den individuella implementeringen av dessa tillåtande värdegrunder för att skapa en miljö             
där man kan trivas och utvecklas, även om så inte alltid är fallet. Dock är SvFFs riktlinjer inte                  
helt obekanta för respondenterna, utan de känner igen dessa värderingar från andra kampanjer,             
som till exempel; UEFAs “No to Racism” med slagord som “respect diversity”. Respondenterna             
är samstämmiga i att den resultatorienterade makten styr tillåtandet. Är du duktig är du              
välkommen, presterar du så kommer du att accepteras, oavsett etnicitet. 
 

Ja i vårt lag så är det ju inte var man kommer ifrån, utan mer mot en person, för om han är lat eller                        
något så kommer han inte uppskattas, men det spelar ingen roll vad det är för någon. Så är det i                    
vårt lag i alla fall.  
(Anders, Manchester United)  

 
Respondenterna anser att de riktlinjer de förknippar med fotbollen, den moral fotbollen ska ha,              
tar avstånd från specifika saker istället för att betona det generella tillåtande, det egalitära. Till               
exempel uppmanar kampanjen “No to Racism” till ett slags inaktivt deltagande. Respondenterna            
menar att kampanjerna skulle kunna uppmuntra till mer aktiva handlingar istället.           
Respondenterna från laget Liverpool tycker att det är bra att fotbollen tar en ståndpunkt mot               
diskriminering men uttrycker en osäkerhet över effektiviteten och det praktiska påverkandet. 
 

Det känns som att det är med de här riktlinjerna, att det är for show att vi ska prata om det, men i                       
praktiken så blir det ingen större skillnad. Så det ser fint ut på pappret, men jag tror inte att det får                     
någon större konsekvens i längden.  
(George, Liverpool)  
 

Denna osäkerhet har sin grund i dessa respondenters samhällsengagemang via fotbollen. Det har             
de inte upplevt att någon annan klubb har. De går på Pridefestivalen och andra evenemang som                
strävar efter de egalitära målen. Liverpool jobbar aktivt mot en mer tillåtande diskurs på              
träningar och matcher, vilket de säger är unikt för deras klubb enligt deras erfarenheter från               
andra fotbollsklubbar där de spelat. De tar det även längre och säger att Liverpool genom detta                
arbete är unika inom hela den fotbollskultur de känner till. Enligt respondenterna från Liverpool              
beror detta på deras resultatorientering, eller bristen på resultatorienterat fokus. Ambitionen är en             
tillåtande klubb, inte avancemang i seriesystemen, och detta ger det utrymme som behövs för att               
omedvetet eftersträva SvFFs riktlinjer. Liverpool spelar i Uppsalas lägsta division och deras teori             

27 



 

överensstämmer med vad jag upplevt empiriskt. De andra lagen i högre divisioner har inte, och               
eftersträvar inte, en lika inkluderade jargong. 
 

Jag tror att det beror på vilken nivå man spelar på för generellt tror jag inte man kan säga att det                     
efterlevs, ju seriösare det blir tror jag ju mindre det efterlevs. Och jag tror på våran nivå, i vårt lag                    
efterlevs det till hundra procent... men högre upp tror jag att man mer måste armbåga sig fram och                  
stå upp för sig själv.  
(Stefan, Liverpool) 

 
Samtliga respondenter upplever att många klubbar lever upp till SvFFs riktlinjer till en viss grad,               
och påtalar detta i positiva ordalag. Noterbart här är att “till en viss grad” är mycket undermåligt,                 
något respondenterna inte reflekterar över. Respondenterna från sju av åtta intervjuer berättar att             
de alltid känt sig välkomna i ett nytt lag, till en början. Sedan tar den kontinuerliga bekräftelsen                 
vid, som enligt respondenterna beror på hur personen presterar på fotbollsplanen samt hur bra              
individen passar in i gruppen. Vi kan återigen likna det vid Ahmed teori om orientering och den                 
metaforiska passkontrollen. Alla tillåts passera initialt men det kontinuerliga bekräftandet          
inkluderar med tiden fler och fler faktorer; en kvalitet godkänns, då rannsakas nästa kvalitet som               
resulterar i en kontinuerlig utvärdering. Det som händer är att en fotbollsspelare kliver in i ett                
nytt, för honom okänt normativt rum. Rummet är tomt, referenslöst och denna position genererar              
en osäkerhet. Något de allra flesta känner i en ny miljö. Kontinuerligt fylls detta rum med subjekt                 
för personen att orientera sig emot, ta ställning till och reflektera en handling. Passar du in i det                  
nya laget har samma svar som: överensstämmer din personliga handlingshorisont med, eller är             
den formbar nog, att överensstämma med ett fast normativt rum? Är du bra nog på fotboll kan                 
rummet te sig en smula flexibelt. Det generella välkomnandet i nya fotbollsföreningar kommer             
av att det är en instans, inte en kontinuerlig process. När fler subjekt kontinuerligt hanteras, desto                
tydligare blir det om du kan trivas eller är välkommen i det normativa ‘omklädningsrummet’. 
 
När frågorna kommer in mer på SvFFs värden och värderingar stämmer flera av svaren in på                
Fundbergs data, att fotbollen har en fostrande egenskap som formar svenska ungdomar till bra              
människor i första hand. Samtidigt betonas det att fotbollen är en känslosport med mycket              
adrenalin, där testosteronpumpade unga killar yttrar värderingar som inte överensstämmer med           
de goda, eftersträvansvärda värderingarna.  
 
SvFFs riktlinjer beskrivs som en paradox: de flesta lag vill vara bäst, lagets ego går i linje med                  
individuella egon, men laget kan då sakna förmågan att skapa det normativa rum där alla de                
bästa kan känna sig som hemma. Respondenterna anser att SvFFs riktlinjer är viktiga och bör               
appliceras, men i kontrast till riktlinjerna, så handlar fotboll om att bli så bra som möjligt och då                  
behövs enligt dem ett stort självförtroende och en attityd som är sammanlänkad med den              
konservativa maskuliniteten. Exempelvis att det bara är riktiga män som kan spela fotboll. På              
frågan om SvFFs riktlinjer kan bli applicerade till fullo, svarar en stor majoritet av              
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respondenterna nej: fotbollen idag kräver egenskaper som relateras till Connells och Skeletons            
maskulinitet, SvFFs riktlinjer får inte riktigt plats, varken mentalt eller praktiskt. Värt att notera              
här angående den resultatorienterade fotbollen är att i vuxen ålder finns möjligheten om så              
önskas att kliva ner en eller fler divisioner om man vill fortsätta spela fotboll men inte trivs eller                  
är ovälkommen i ett snävt resultatorienterat rum. Detta alternativ finns inte för barn eller unga               
tonåringar. 
 
Den heteronormativa fotbollsmiljön 
För att diskutera respondenternas syn på homosexuella, denna grupp som knappt (åtminstone            
öppet) existerar inom fotbollskulturen, ställdes några frågor om homosexualitet i intervjuerna.           
Till en början handlade det om en direkt fråga om hur en homosexuell tränare skulle mottas av                 
laget. Senare i intervjun fick deltagarna reflektera över hur det skulle vara om någon i deras lag                 
kom ut som homosexuell. Det anmärkningsvärda i denna del av intervjuerna var kontrasten             
mellan gruppintervjuerna och de individuella intervjuerna. Respondenterna i gruppintervjuerna         
ställde sig alla öppet positiva till det hypotetiska scenariot av en homosexuell lagkamrat, trots att               
viss jargong inte motsvarade denna uttalade öppenhet. I de individuella intervjuerna däremot,            
talade respondenterna om en eventuell problematik med en homosexuell lagkamrat, där de            
använde sig av exempel där ett homosexuellt intrång i det heteronormativa rummet kan äventyra              
bekvämligheten för många.  
 
När respondenterna tillfrågades hur de skulle ta emot en lagkamrat som kom ut som homosexuell               
svarade alla positivt på denna hypotetiska händelse. Ingen av respondenterna har enligt deras             
vetskap spelat med en homosexuell spelare. Gemensamt var att de skulle anse personen vara              
modig som kom ut i den rådande fotbollsmiljön med dess konservativa maskulina värderingar.             
Respondenterna menade att inte bara de själva, utan även deras lagkamrater skulle ställa sig              
positiva till en sådan händelse. Med positivt avser de att de skulle hjälpa individen och inte göra                 
en för stor sak av händelsen. Denna tillåtande kultur de målar upp i teorin skulle kräva en                 
tillåtande maskulinitet, till skillnad från den konservativa maskuliniteten. En homosexuell träder           
in i det normativa rummet och det normativa förändras, vilket innebär att de som motsätter sig                
den normativitet som tillåter homosexuella istället skulle känna sig utanför. Men vad som är              
normativt är ett repetitivt agerande som styrs av varje individs handlingshorisont och där ingår              
uttryck. Detta tas upp i gruppintervjun med Arsenal, där de berättar att den homosexuelle skulle               
få stå ut med diskursen och jargongen som är sammankopplad med den konservativa             
maskuliniteten. Jargongen fortsätter existera, nedvärderande uttryck såsom ”damlaget tränar där          
borta” skulle finnas kvar. Och om den homosexuelle skulle sätta sig emot jargongen så skulle               
det uppstå friktion. Alltså har det som tidigare var normativt förblivit och teorin om ett öppet                
bemötande blir en illusion. Jargongen inom fotboll är idag, enligt respondenterna, fylld med             
skämt om homosexuella samt att homosexuella tillskrivs negativa attribut som inte är unika för              
dem men som genom aktiv repetition sammanlänkas med dem. Det uttalade välkomnandet skulle             
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alltså löpa parallellt med Connells konservativa maskulinitet, vilket i både ord och jargong             
bekräftas av respondenternas svar. Detta gör att välkomnandet måste ifrågasättas, då hur            
välkommen en individ känner sig inte definieras av gesten, utan av de individuella handlingarna              
och miljön dessa skapar. 
  
När Everton reflekterar över scenariot med en öppet homosexuell lagkamrat säger           
respondenterna att de istället skulle ställa sig själv frågan varför de inte hade fått den här                
personen att känna sig trygg med att komma ut tidigare. De menade att de skulle ta åt sig om de                    
inte hade bidragit till en välkomnande miljö innan personen kände sig trygg med att komma ut.                
Detta ansågs vara den generella åsikten i respondenternas egna lag. Spelare i de andra              
fotbollslagen i Uppsala, trodde de, skulle ha betydligt större problem med homosexuella            
lagkamrater. I intervjun med Liverpool motiverar George sin åsikt där han jämför sitt lag med               
laget Everton. 
 

Jag tror att vårt lag är extremt bra. Alltså generellt, jag tror inte att andra lag har det lika bra som                     
oss, vi visar att vi accepterar alla och går på Pride och allt sånt där, men fotboll är ju grabbigt i                     
grund och botten, och tyvärr hänger den kulturen kvar oavsett vilken division. Jag skulle kunna ta                
ett exempel som Everton, det skulle vara en katastrof att komma ut i ett sånt lag, för homofobin i                   
sådana lag är extrem som många vet, bara för att dra det till det extrema. Du skulle nog inte kunna                    
få fortsätta spela.  
(George, Liverpool)  

 
Detta citat förstärker tesen att den inkluderande maskulinitet som respondenterna pratar om i             
teorin, inte skulle förverkligas i praktiken. Men då frågan är en hypotetisk fråga för att undersöka                
respondenternas värderingar, bör jag som intervjuare ha tillit till svaren och inte hålla den ena               
trovärdigheten högre än den andra. Detta kan ses som en begränsning med ett kvalitativt              
tillvägagångssätt, där motsägande svar ger en minskad validitet. Svaren som ges här, är ett              
exempel på en laglojalitet som märks av i flera av intervjuerna då svaren följer mönster som:                
Vårt lag är inkluderande, till skillnad från andra.  
 

Christoffer - Jaa inte mycket skulle ändra, han skulle fortfarande vara lika välkommen, ehh...  
Erik - Frågan är om man skulle tvåla in sig vänd mot duschen eller åt andra hållet, hahahah. 
Christoffer - Haha det hade jag också sagt. 
Oscar - Det skulle kännas lite apart, ens lagkamrater är bara heterosexuella, man snackar om tjejer,                
det är liksom, det skulle kännas lite konstigt till en början. 
Erik - Joo, till en början.  
Christoffer - Jag tror om något hade det bidragit till miljön, till humorn och samtalsämnena,               
eftersom det finns en sån manlig jargong som cirkulerar kring tjejer, sport, att vara häftig, cool,                
och allt sånt där som man förknippar med att vara man, så tror jag det hade liksom adderar “hur                   
går det med killarna?” “Jag tyckte att jag såg någon med en kuk i mun, var det du?” 
Erik- Ja, man måste kunna driva med varandra. 
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Christoffer - Precis, men om personen inte hade tillåtit en sån humor hade det kunnat bli jävligt                 
konstigt, för då hade ett stort stycke av det... 
Erik - Då hade det blivit konstigt. 
Christoffer - Den manliga jargongen är mycket byggd på saker som konservativt sätt associeras              
med saker som är homosexuella, typ, begreppet fjolla, och om personen inte hade accepterat såna               
skämt så hade ju vi varit tvungna att på något sätt ta bort det och då hade det blivit knepigt, det                     
hade lett till friktion. 
Erik - Ja det hade blivit konstigt, men om saker hade fortsatt som vanligt, problemet är om man                  
måste ändra dynamiken.  
(Arsenal) 

 
Respondenterna som tar upp en obekvämhet med en homosexuell lagkamrat tar upp exempel på              
närhet som de inte skulle uppskatta. Dessa exempel är fotbollsövningar där spelare ska bära              
varandra eller intima stunder som i exemplet ovan där de duschar tillsammans efter träningar och               
matcher. En intressant distinktion som går att utläsa mellan de individuella intervjuerna och             
gruppintervjuerna är att av de fyra individuella intervjuerna indikerade tre av dessa en             
obekvämhet. Till skillnad från gruppintervjuerna där endast tre respondenter (se exemplet ovan)            
utav elva benämnde någon typ av problematik med en homosexuell lagkamrat. Detta kan bero på               
att i gruppintervjun med Arsenal tar Erik upp en obekvämhet med duschscenariot vilket             
underlättar för de andra att beskriva deras potentiella problematik med en homosexuell            
lagkamrat. Erik öppnar upp för att diskutera ämnet på ett mindre inkluderande plan, något som               
inte sker i de andra gruppintervjuerna, vilket ändrar inriktningen på Arsenal intervju som går mot               
en mer konservativ maskulinitet där den homosexuella fotbollsspelaren inte längre tillåts passera.  
 

I sin individuella intervju nämner Lukas att det existerar, med hans ord “en semihomofobisk              
atmosfär” i hans fotbollslag. Han menar att ordet bög är återkommande, visserligen yttras det              
enligt honom till 99% utan att avse att ge uttryck för åsikten eller värderingen att kvinnor eller                 
homosexuella är mindre värda, men att språkbruket bidrar till en väldigt exkluderande miljö.             
Mårten bekräftar det Lukas säger och beskriver på ett liknande sätt att den “grabbiga” jargongen               
gör det svårt för homosexuella fotbollsspelare att komma ut då de inte känner någon gemenskap.               
I de sista två individuella intervjuerna tar både David och Jonas upp duschen, och att duscha med                 
en homosexuell. David använder sig mer utförligt av detta exempel när han diskuterar en              
homosexuell lagkamrat. 
 

Det är väldigt varierat för varje lag, till exempel i det lag som jag spelar i nu hade nog ungefär                    
hälften reagerat normalt och resten annorlunda. Men han hade fått det svårt, 100%. Från min sida                
hade jag nog inte reagerat annorlunda. Eller vänta, i omklädningsrummet kanske, i            
omklädningsrummet är det väldigt komplicerat, där är det väldigt annorlunda. Jag har inget             
problem med homosexualitet, men jag vet inte hur det funkar. Att veta att det finns en man där                  
inne som ser mig naken som kanske sexualiserar mig i sitt huvud. Jag skulle nog känna mig lite                  
obekväm med det, jo det skulle jag. Jag skulle försöka att inte bry mig, men han kanske tänder på                   
mig i duschen, och uhh it feels kinda wrong. 
(David)  
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När jag sedan frågar om den homosexuella personen skulle ha det lättare eller svårare att kom ut                 
inför sin familj eller klass än till sina lagkamrater svarade David: 
 

Det hade varit mycket svårare i laget, man duschar tillsammans fyra dagar i veckan. Det är det                 
som är grejen. Vi är tjugo testosteronfyllda grabbar, förmodligen så tänder han på någon av oss.                
Om jag skulle duscha med tjugo brudar, det skulle ju vara intressant, och det är inget konstigare än                  
så egentligen. Jag lägger inga värderingar i det. Men jag vet inte hur det funkar, om han skulle stå                   
med bånge i duschen. Det hade varit konstigt.  
(David) 

 
Davids svar står i kontrast till svaren från gruppintervjuerna. Genom sitt reflekterande uppger             
han en potentiell problematik. Denna problematik utgår från en osäkerhet angående situationen            
att duscha tillsammans med en homosexuell man. David säger att han inte lägger några              
värderingar i hur den homosexuella skulle bete sig, samtidigt som han beskriver en obekvämhet i               
att det kan uppstå en form av sexuell attraktion hos lagkamraten. Davids handling, det vill säga                
sättet han formulerar sig när han beskriver sin inställning till duschscenariot, görs genom             
ansvarsskyldighet, där han frånsäger sig ansvar för sina åsikter. Exempelvis då David säger att              
han “lägger inga värderingar i det” samtidigt som hans tankar om denna situation beskriver              
värderingar där den homosexuella fotbollsspelaren är oönskad.  
 
I duschsituationen, som är en integrerad del av fotbollsmiljön, tillåts inte den homosexuella att              
passera. Denna situation ger ett klart exempel på Ahmeds teori där den homosexuella inte får               
passera just på grund av det faktum att personen har en annan läggning än vad som anses vara                  
normativt inom fotbollsmiljön. Den heterosexuella fotbollsspelaren passerar eftersom hans blick          
antas vara asexuell i duschsammanhanget, men då den homosexuella inte antas kunna förmedla             
en asexualitet i duschen blir han stoppad. Det spelar ingen roll om personen har alla andra                
kvalifikationer som krävs för att vara en bra fotbollsspelare och passa in i gruppen. I Davids                
exempel är “bången” stigmatiserande, den skapar en oro som de andra vill vara utan. Intressant               
är att det inte här är den homosexuella som inte förmår reflektera rätt typ av agerande, istället är                  
det subjektet denna ska agera mot som inte tillåter agerandet. Lagkamraten har redan en              
förutfattad mening eller en rädsla och inget agerande från den homosexuella kan trumfa den som               
en rätt typ av agerande, åtminstone i ovan nämnda exempel.  
 
Det manschauvinistiska omklädningsrummet 
Bortsett från frågor om nedvärderande, kränkande kommentarer om kvinnor och homosexuella,           
ställde jag i intervjun frågor om hur respondenterna ser på kvinnliga domare och lagledare. Två               
potentiella tillfällen där de kan ha erfarenhet av kvinnor inom deras utövande av sporten. Dessa               
frågor ställdes för att få fram respondenternas värderingar och åsikter angående kvinnors roll och              
deras eventuella inträde i den manliga fotbollssfären. Igen verkar normerna härröra från Connells             
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hegemoniska maskulinitet, och de positiva faktorer som fotbollen tillskrivit män enligt Skeletons            
observationer, har frånskrivits kvinnorna genom år av repetition. Svaren var genomgående           
negativa till kvinnors roll inom fotbollen.  
 
Hälften av alla respondenter har någon gång haft en kvinnlig domare och endast en respondent               
har haft en kvinnlig tränare. Respondenten som hade haft en kvinnlig tränare beskriver hur han               
ofta fick höra från motståndare att hans lag skulle vara sämre utifrån det faktum att de hade en                  
kvinna som tränare. I ett hypotetiskt scenario beskriver respondenterna att en kvinnlig tränare             
eller domare skulle vara utsatta för fördomar och förutbestämda meningar från respondenterna            
samt deras lagkamrater. Det skulle dras en del skämt inom laget om henne. “Det har varit en                 
norm genom tiden att kvinnor inte får komma in” säger Mikael i Liverpool. En kvinna inom                
fotbollen skulle behöva bevisa sig mycket mer än en man, vara auktoritär och välmeriterad för att                
respondenterna skulle låta henne passera in i fotbollsmiljön.  
 

Jag tror att det är många som har eh, tyvärr fördomar, man har ju hört det, tyvärr. Alltså                  
kommentarer mot domaren när man tycker att det är fel beslut. Mot en manlig domare så är det                  
liksom kom igen domaren, men mot en kvinnlig domare så är det mer riktat mot du kan inte för att                    
du är en kvinna liksom, och det är ju.. Jag har hört det från andra lag inte från vårt lag i alla fall.  
(Fabian, Manchester United)  

 
Gemensamt för en kvinna och en homosexuell enligt respondenterna, är det faktum att de inte är                
män, eller som den sista rubriken i resultatdelen avhandlar, de är inte “pojkar av det rätta virket”.                 
Dessa åsikter uttrycks genom intervjuerna följda av disclaimers som Fabians citat “Jag har hört              
det från andra lag, inte vårt lag i alla fall”, vilket belyser att respondenterna förstår att denna typ                  
av hegemonisk maskulinitet inte är acceptabel i andra rum utanför fotbollen, exempelvis en             
intervju. Andra diskursiva metoder för fotbollsspelarna att godkänna kvinnors utanförskap är att            
hänvisa till deras subjektpositioner där kvinnor aldrig har varit en del av fotbollen, och att en                
kvinnlig domare eller tränare då skulle vara normbrytande.  
 
Det anses enligt Mårten, att det är för normbrytande att ge en kvinna ett jobb som tränare för ett                   
herrlag då folk har växt upp med män som skolar pojkar inom fotbollen. Det är en                
mansdominerad sport som med tiden har resulterat i fördomen att kvinnor inte förstår sig på               
sporten på samma sätt. Denna fördom är möjligen en anledning till varför kvinnor inom              
herrfotbollen blir förlöjligade. Den mansdominerade maskuliniteten är den hegemoniska i          
hänseende till kvinnor och homosexuella. Den tycks leva vidare i det avseendet att det är män                
som ska uppfostra män och bestämma reglerna. En tränares eller domares egenskaper relateras             
till egenskaper som inom Connells maskulinitet skulle vara en man, då personen ska vara              
auktoritär. Personen ska kunna visa vem som bestämmer och kunna sätta ner foten inför tjugo               
testosteronfyllda killar, även göra sin röst hörd under en blåsig match. Egenskaper som relateras              
till en man. Likt alltid så är ‘bättre’ utan referensram tämligen intetsägande, och genom åren så                
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har fotbollen kommit att spegla en gammalhistorisk kultur där kvinnor underordnas män, och             
ordet ‘bättre’ får således sin referensram på bekostnad av dem som aldrig bett om att bli                
jämförda i en fysiskt väldigt orättvis jämförelse.  
 
Den uteslutande jargongen 
Jargongen är ett viktigt tema för denna studie, och har redan gjort inslag i de tidigare                
underrubrikerna då jargongen utgör en stor del av det beteende en fotbollsspelare emitterar. I              
denna del belyser jag hur jargongen mer konkret används som ett verktyg för att nedvärdera               
kvinnor och homosexuella. När respondenterna får frågan om de själva uttryckt nedvärderande            
kommentarer om kvinnor eller homosexuella är svaret genomgående ”ja”.  
 

Ja men ja absolut. Ända sen man var liten så har det varit den där jargongen, det är som att                    
fotbollen har blivit som ett rum där man säger att någon spelar som en fjolla till exempel eller ni är                    
som kärringar, typ bögskämt och sådana saker, alla sådana saker har alltid funnits inom fotbollen               
och eh, det är typ ingen som reagerar på det, det känns lite som att det håller på att ändras, som att                      
folk tänker över sånt en gång till, men sen får vi se om det bara är en fas som kommer gå över.                      
Men samtidigt, känns det fortfarande som en frizon. Det är en problematik eftersom det handlar               
om strukturella problem i samhället, man har blivit inskolad i ett beteende sen man var sex år                 
gammal, man började spela boll och sen är det på ett visst sätt. På fotbollsplanen ska du vara en                   
man. Du ska inte gråta. Och det föder upp en kultur med män som har en större tendens att reagera                    
eller ha en sämre kvinnosyn. Men sen personligen så kan jag separera dem två rakt av, jag kan se                   
det som ett skämt men jag tänker mig för, men jag skulle aldrig säga till någon som säger något                   
sånt för det är för djupt inrotat.  
(David)   
 

Svordomar och nedvärderande uttryck används för att trycka ned mot- och medspelare.            
Exemplen som David med lätthet bidrar med: “fjolla”, “kärring” och “bög”, är alla             
nedvärderande uttryck som går i linje med Connells hegemoniska maskulinitet. I detta anseende             
uppfylls inte SvFFs riktlinjer då jargongen varken är välkomnande, eller bidrar med            
samhällsnyttiga värden eller värderingar. Istället resulterar jargongen i en sämre kvinnosyn, en            
fientlig ton mot homosexuella, och en inskolning till en maskulinitet där män inte ska visa               
känslor. Trots att alla respondenter reflekterar över problematiken med jargongen som tillåter            
dessa nedvärderande uttryck, så skulle ingen sätta sig emot jargongen då den enligt David är “för                
djupt inrotad”. Citat som “för djupt inrotad” är en referens till hans subjektposition där              
nedvärderande uttryck mot homosexuella och kvinnor har förankrat sig under en så lång tid att               
det är normaliserat. Som David beskriver sin subjektposition, så frånsäger han sig ansvaret för              
sina handlingar. Det blir som uttrycket “men alla andra gör ju så” och problemet är att alla andra                  
faktiskt gör så. I detta hittar man ett stort problem i att Connells hegemoniska maskulinitet både                
kan bekräfta sig själv och motivera sin närvaro. Denna maskulinitet skapar subjektpositioner            
ämnade att bevara maskuliniteten trots yttre påtryckningar och förändringar (utveckling) från           
samhället vilket kan vara det som leder till en maskulinitet inom fotbollen som bevarar det               
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konservativa i större utsträckning än samhället som omger den. Den mer tillåtande            
maskuliniteten kan inte passera in i jargongen då Connells maskulinitet är inrotad med normer              
som ingen respondent vill ifrågasätta. Detta är Davids, och många andra av respondenternas,             
upplevelse av den hegemoniska maskuliniteten. Men, det finns inslag som ifrågasätter denna            
maskulinitet som går att utläsa från Mårtens intervju:  
 

Jaa, fitta sägs ju hela tiden. Jag blev ju själv varnad ganska nyligen, jag råkade skrika fitta. Och                  
domaren var rätt skön. Han sa att han skulle kunnat ge mig rött, för det är inte okej när ett tjejlag                     
stod och kollade på. Så jag skämdes riktigt mycket för det, men där tyckte jag det var bra av                   
domaren, att han reagerade på det och att han sa att jag absolut inte ska göra det när det är tjejlag                     
och kollar på. Så det hände ju, och det händer hela tiden. 
(Mårten) 

 
I denna sekvens som Mårten berättar om får vi erfara hur den konservativa maskuliniteten möter               
en mer tillåtande maskulinitet. I denna kontext är förutsättningen situationsbestämd med           
definierade subjektspositioner som Wetherell och Edley talar om. Domaren är auktoritär och kan             
orientera sig fritt i sitt normativa rum tack vare att hans auktoritet är erkänd av samtliga på                 
planen. Den konservativa maskuliniteten har sitt uttryck genom Mårten när han skriker ordet             
fitta, som han själv säger är ett vardagligt förekommande språkbruk då ”det händer hela tiden”.               
En mer tillåtande maskulinitet möter Mårtens ordval där ordvalet ej är normativt och framkallar              
en reaktion hos domaren. Med sin auktoritet bestraffar domaren språkbruket i enlighet med det              
regelverk fotbollsspelare ska rätta sig efter. Mårten får inte bara ett gult kort, han känner även                
skam och han befinner sig i en stressposition då hans handlingshorisont som Ahmed talar om               
sträcker sig förbi reglerna, normativa som formella regler. Han känner även skam över att              
svordomen uppfattats av kvinnliga åskådare, det normativa rummet har expanderat utanför           
fotbollsplanen och innefattar även åskådarna. Domaren har genom makt definierat rummet. Att            
språkbruket bestraffas visar att det inte är okej, vilket visar en del av problemet med den                
konservativa och ofta nedvärderande hegemoniska maskuliniteten. Mårten berömmer i intervjun          
domarens insats vilket antyder att Mårten genom aktiv repetition kommit att representera en icke              
önskvärd jargong, uppburen av en för honom till fullo icke önskvärd maskulinitet. Regelverket             
som tillåter domaren att bestraffa spelare och inte tillåter Connells maskulinitet att passera, är              
dock inte tillräckligt starkt för att svordomar och kvinnonedsättande uttryck ska försvinna inom             
fotbollen då det påtalas i denna och andra intervjuer att nedvärderande uttryck och svordomar              
fortsätter att förekomma. 
 
Lukas beskriver hur han har uttryckt kvinnonedsättande och homofobiska, kränkande          
kommentarer men att han aldrig har haft som avsikt att kränka kvinnor eller homosexuella utan               
endast den tilltalade personen. Här framkommer ett exempel på fotbollsspelarnas brist på            
ansvarstagande; Wetherell, Taylor & Yates begrepp ansvarsskyldighet. Lukas motiverar sitt          
ordbruk med kommentaren:  
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Ja men det är det ju för att det är så pass vanligt att man säger det. Det är ju alltid en sluten grupp                        
där man är kompisar och kan vara grova.”. För att senare reflektera vidare över sitt svar och säga                  
“Problemet är att man alltid sprider det sen. Man kallar alltid någon hora på fotbollsplan för att det                  
ligger en så pass nära, för att man kan säga så, och folk kan ta det. Men sen så sipprar det ut som                       
genom en sil i andra sammanhang, och där är det ju inte bra. För där kan det ju tas emot på andra                      
sätt och det är inte en bra bild för dem som ser på eller ser upp till fotbollsspelare.  
(Lukas) 
 

Uttryck som exempelvis ‘hora’ anses vara allmänt vedertagna, då denna intervju ger liknande             
svar som de andra individuella intervjuerna. Trots att det finns en införstådd problematik med              
dessa kommentarer, förblir Connells maskulinitet den hegemoniska inom den fotbollsmässiga          
jargongen då den nedvärderande jargongen fortsätter att existera. Inom passerandet av jargongen,            
krävs det att de som blir utsatta för nedvärderande kommentarer ska kunna hantera jargongen              
och inte bli upprörda när de jämförs med en kvinna eller en homosexuell man. Trots den                
uppenbara problematiken med att skapa en välkomnande miljö då nedvärderande ord ständigt            
förekommer och trots svaren från gruppintervjuerna om att aktivt bidra till en anständig miljö i               
det hypotetiska exemplet med en homosexuell lagkamrat så verkar ingen vara beredd att             
orientera sig bort från den rådande jargongen, vilket underminerar det arbete de säger sig vilja               
lägga ner på att skapa en miljö där en homosexuell person kan komma ut och få vara sig själv.  
 

När jag blev äldre fanns det förväntningar att jag skulle kunna ta rå humor, och ge rå humor. Man                   
lär sig att det som händer i laget, är lagets, det blir en tight grupp där man lär sig att hålla varandra                      
om ryggen  
(Oscar, Arsenal)  

 
Fotbollen beskrivs som en frizon, där jargongen i kombination med att vinna är de viktigaste               
faktorerna för att skapa en fungerande, homogen grupp. Ett kriterium för att kunna ingå i               
gruppen är egenskapen att kunna hantera jargongen och inte ta den “hårda” jargongen på allvar.               
Gruppens dynamik är väldigt viktig för hela gruppen där jargongen, likt Connells hegemoniska             
maskulinitet, bygger på nedvärderande kommentarer eller “skämt” som den svenska          
fotbollsspelaren skulle kalla det. “Jargongen bygger mycket på humor, på människors           
egenskaper, den klena får skit för att den är den är klen, den långa får skit för att den är lång”                     
säger Christoffer. Jargongen sammanfattas i flera intervjuer med ordet “grabbig”. Flera av            
respondenterna svarade att jargongen är inkluderande då den är lättsam och byggd på humor.              
Dock går det att utläsa från ordet “grabbig” att jargongen är inkluderande om fotbollsspelaren är               
just “grabbig”. Det som avses med “grabbighet” kan närmast beskrivas som en autonom             
avknoppning på den hegemoniska maskuliniteten och som framförallt framträdde i          
gruppintervjuerna men inte alls i de individuella intervjuerna. Om vi liknar den hegemoniska             
maskuliniteten vid ett isberg så kan grabbigheten utgöra toppen med ett klassisk gränsdragande             
beteende, ett “vi och dem” beteende som är självstimulerande och likt maskuliniteten inom             
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fotbollen så höjer de sig till något bättre genom att nedvärdera kvinnor, homosexuella och              
minoriteter i en slags envägskonflikt. För kvinnor och homosexuella, samt de som inte vill              
uttrycka dessa nedvärderande kommentarer blir fotbollsmiljön inte en välkomnande miljö då den            
bygger och bekräftar Connells hegemoniska maskulinitet, där gruppen män överordnar sig           
kvinnor och minoriteter. Motsätter sig en person den jargongen avviker man från jargongens             
normativa rum som omfattar identitetens normativa rum, då hamnar den personen i en utsatt              
stressituation. 
 
Frågan angående den homosexuella fotbollsspelaren är i flera fall besvarad med en välkomnande             
attityd, men tätt följt av ett frånsägande. Som i flera av de svar som har återgivits i detta avsnitt,                   
exempelvis när respondenterna hänvisar till sina subjektpositioner eller skyller ifrån sig och            
pekar finger mot andra. Ytterligare en ansvarsskyldighet som presenteras hos respondenterna är            
humor. Humor används frekvent när respondenterna diskuterar den homosexuelle eller kvinnan,           
där de inledningsvis svarar på frågorna med en positiv inställning men lika snabbt återgår till en                
konservativ humor där det är “bögen” eller “kärringen” som förminskas. Ett av dessa exempel              
går att läsa i Arsenal gruppintervju på sida 30. Som de själva påstår så menar de inget illa med                   
den typen av humor eller ordval men taget ur sitt sammanhang så existerar endast nedsättande               
homofobiska eller kvinnofientliga kommentarer där de genom handling tydliggör att det finns en             
skillnad mellan vi och dem.  
 
Den maskulina problematiken 
Den avslutande delen av intervjuerna grundade sig i frågor om maskulinitet, och om             
respondenternas tankar kring huruvida maskulinitet kan löpa parallellt med SvFFs riktlinjer. I            
denna del av intervjun behövde respondenterna reflektera längre än på de tidigare frågorna då              
maskulinitet, som fenomen inte var ett ämne som de tidigare diskuterat. Ett mönster som              
presenterar sig i denna del är att maskulinitet relateras till egenskaper av att vara en man,                
exempelvis, egenskaper hos en bra pappa.  
 
Den konservativa maskuliniteten inom fotboll, som enligt Magrath, Messner och Skeleton           
genom åren har formats av önskvärda attribut hos pojkar och män har genom repetition etablerat               
en maskulin otillåtande apparat. Respondenternas svar genomsyras av kopplingar till den           
maskulinitet som växte fram under den industriella revolutionen. Ska du vara bra på fotboll, ska               
du vara man, och att vara man är enligt respondenterna något som löper parallellt med Connells                
maskulinitet. Denna maskulinitet, där män som grupp överordnar sig kvinnor och andra            
minoriteter, framställs som den hegemoniska när frågorna angående maskulinitet besvaras.          
Egenskaper av en traditionell man genomsyrar delen av intervjuerna som avhandlar maskulinitet,            
då en bra fotbollsspelare ska vara stark, tuff och modig. David beskriver hur det för honom                
grundar sig i de biologiska skillnaderna där män är starkare än kvinnor, och de mer historiska där                 
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män kan ta de tuffa besluten. Då frågan ställs till honom om det är viktigt att vara en man på                    
fotbollsplanen svarar han:  
 

Ja du måste vara det, du kan till exempel inte börja grina. Det finns tränare som inte accepterar att                   
man är sjuk till exempel. Jag vet tränare som säger att man är en tönt, kärring eller pussy då, så det                     
finns problem med det. Alla tränare försöker få sina spelare att träna, och de vill pusha sina                 
spelares gränser. Det ingår ju i manligheten i fotbollen. Om du har ont, gå upp då och spring. Visa                   
att du är en man. Faktiskt mig har det varit så ända sen vi började kicka boll sen man var 6 år, det                       
har alltid varit så. Man skulle inte vara en flicka, inte kunna spela för en skada eller inte gå in i en                      
duell egentligen. SÅ mycket som hör ihop med att vara en bra fotbollsspelare hör ihop med                
manligt beteende, att kunna ta en smäll, våga ta tuffa beslut, allt det där. Så jag tror att kvinnor                   
som är bra fotbollsspelare måste visa mycket på manligt beteende. Kvinnor är bättre på empati och                
välkomnande men män gillar att ta tuffa beslut och är bättre på det. 
(David) 

 
I den ovanstående texten framställer David känsloyttringar som en kvinnlig egenskap, (att grina)             
som inte tillåts passera inom herrfotbollen. Att vika ner sig relateras till kvinnor där              
beskrivningen av kvinnan tillsätts en negativ association då han beskriver kvinnan som “kärring             
eller pussy”, två nedvärderande uttryck. Denna fördom om kvinnor som icke jämlik mannen har              
indoktrinerats hos David sedan han började spela fotboll. Det existerar nästintill en rädsla över              
att bli kallad en kvinna eller homosexuell på fotbollsplanen då de associeras till egenskaper som               
en dålig fotbollsspelare besitter. Erik svarar i sin gruppintervju mer koncist, “Är du man i ett                
fotbollslag vill du inte vara en kvinna, för kvinnor är dåliga på fotboll”. För att vara bra på                  
fotboll krävs det att du ska kunna anamma maskulina egenskaper. Dessa egenskaper anses vara              
en stark mentalitet där fotbollsspelaren vågar ta tuffa beslut, eller en stark fysik i form av mod att                  
våga ta en tackling som smärtar då fotboll är en kontaktsport. Dessa fördomar om kvinnor är ett                 
illustrerande exempel på en fotbollsspelares användning av faktaintresse, där David och Eriks            
åsikter är uppbyggda på ett sätt där deras handling ses som ren fakta. Att kvinnor är bättre på                  
empati och män är bättre på att ta tuffa beslut, och att mäns egenskaper då är bättre för en                   
fotbollsspelare. Dessa citat uttrycks som om det är fakta, där andra alternativ undermineras likt              
den diskursiva metoden faktaintresse. Genom att använda deras handling på ett sådant sätt, där              
andra alternativa förklaringar eller argument bortses ifrån, framstår deras citat som sanningar.            
Sanningar som kan förklara varför andra grupper som homosexuella eller kvinnor inte tillåts             
passera in i fotbollskulturen. Deras åsikter kan sammankopplas med en gammal fotbollskultur            
där män ska vara män. Deras faktaintresse speglar en subjektposition där konservativ fotboll             
ställs över en inkluderande fotboll. Kort sagt, en kvinna är synonymt med en dålig              
fotbollsspelare i kontrast till en man som är synonymt med en eftersträvansvärd bra             
fotbollsspelare.  
 
De inkluderande värderingarna som SvFF står för hamnar i kläm med den gamla fotbollskulturen              
där fotboll är en sport för män som skolar pojkar till att bli män. De inkluderande värderingarna                 
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beskrivs som något som respondenterna vill att maskulinitet inom fotboll ska anamma, men             
rädslan av att inte bli sedd som en man finns ständigt där. Respondenterna uttrycker i flera fall att                  
det inte är en persons kön eller sexuella läggning som ska avgöra om du kan spela fotboll eller                  
inte, men de uttrycker ofta de så kallade maskulina normerna som fotboll består av, där den                
grabbiga jargongen utgör en stor del av fotbollsmiljön. Det finns en vilja hos respondenterna att               
fotboll ska stå för en inkluderande egalitär maskulinitet, men även i denna kontext som i flera av                 
de andra som har tagits upp i denna studie, så är den konservativa maskuliniteten med de äldre                 
maskulina värderingarna djupt inrotat i fotbollsspelaren. Den konservativa fotbollen är deras           
subjektposition. Fotbollen är, som tidigare nämnts, resultatorienterad, och de egenskaperna som           
associeras med maskulinitet förknippas med ett bra resultat. I slutändan så står resultatet över              
välmåendet av alla individer och det är den konservativa maskuliniteten som får passera. I teorin               
existerar den inkluderende maskuliniteten, men i praktiken verkar det, induktivt, vara den            
konservativa maskuliniteten som förblir den hegemoniska.  

 
George - Vad ska man säga, för mig handlar det om fritt tänkande, att man är säker i sig själv, att                     
man är sig själv, har en förmåga att tänka själv samtidigt som man tänker kritiskt, man ska inte                  
sänka andra utan lyfta dem, egentligen alla goda saker som är samma för en god man. För mig har                   
det inget att göra med kvinnligt och manligt utan att det har att göra med goda värderingar.  
Mikael - För mig börjar man tänka på dem här normerna, att man ska vara beskyddande,                
försörjande, inte visa sig svag, definitivt inte vara homosexuell och inte lägga sig ner, men sen är                 
det vad vill jag att manlighet ska vara? Precis som Vartan säger. Men när jag tänker på manligt                  
idag så är det väldigt normativt, men sen vill jag att man ska få bestämma vilken typ av man man                    
vill vara själv. Gillar kött, öl och sex liksom.  
(Liverpool)  
 

Pojkar av det rätta virket 
Genom tidslinjen som följer den aktiva karriären formas en fotbollsspelare kontinuerligt genom            
bekräftelse och repetition, en pojke av det rätta virket har ett normativt rum som över denna                
tidsperiod är koherent med lagets normativa rum, i slutändan är skapelsen en formgjuten             
lagkamrat. 
 
Svaren från gruppintervjuerna bekräftade det RF har lyft fram vad gäller hälsa (se sida 4).               
Respondenterna beskrev de fysiska, psykiska och sociala fördelar som fotbollen medfört och hur             
sporten i positiv bemärkelse bidragit till deras utveckling. I denna utveckling nämns framförallt             
lagsammanhållningen, tävlingsinstinkten och den typ av omedelbara feedback och beröm som           
existerar inom lagidrott, egenskaper som har genererat ett gott självförtroende och bidragit med             
en ökad social kompetens. Det framgick att det fanns mängder av positiva aspekter som fotbollen               
har bidragit med och av dessa betonades en social mognad och social kompetens. Detta enligt               
respondenterna tack vare att de sedan tidig ålder behövt och haft möjligheten att socialisera med               
personer av varierande härkomst och etnicitet samt social status. De lärde sig att passa in i en                 
grupp och att vara mer välkomnande gentemot andra människor. Tävlingsinstinkten de nämnde            
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bidrog till lärdomen: extra ansträngning kan vara mödan värd och att man alltid kan ge det lilla                 
extra, både på samt utanför planen. Denna tävlingsinstinkt genomsyras av de egenskaper som             
genom fotbollens historia har indoktrinerats i deltagarna, bl.a. att unga män skulle lära sig att               
kontrollera sina känslor för att inte visa sig svaga. Denna känslomässiga kontroll är essentiell för               
att inte visa sig svag enligt respondenterna för att du vill inte bli sedd som en ”mes eller                  
gnällspik”, motiverat av rädslan att då ej längre passa in i gruppen. 
 

Erik - Hmm, Ja men lite om man ska dra någon parallell till vanliga livet är att man kan inte vika 
ner sig, oeh man kan inte bli bullied för om du blir bullied utanför plan så har man förlorat redan, 
du kan inte tappa huvudet vid en ehh verbal konfrontation med en annan spelare, man får lära sig 
kontrollera sina känslor, lite 
Christoffer - Men är inte det för att så här det finns inte utrymme, man kan inte visa sig såhär svag 
oo.. 
Erik - Nej man förlorar 
Christoffer - i en grupp, aa precis då blir man en gnällspik  
Erik - du förlorar matchen också för om någon puttar på dig utan att du puttar tillbaka så har du 
förlorat matchen, för då står du inte på rätt ställe helt plötsligt 
Christoffer - men i sociala sammanhang finns det inte utrymme att gnälla, klaga, man ska .. för då 
blir man en mes … som inte riktigt hör hemma i gruppen, även i tidig ålder var fotbollsspelare 
något tufft, det är inte för alla, det är lite pojkar av det rätta virket.  
(Arsenal) 

 
Respondenternas interaktion ovan beskrev hur dagens fotboll likt fotboll sedan dess begynnelse            
finner fysiskt mod eftersträvansvärt, att du ska kunna ”putta tillbaka” och stå upp för dig själv                
på fotbollsplanen, för att inte förlora, för att accepteras. Detta fysiska mod krävs både för att                
representera sig själv på planen och för att representera lagets fysiska mod. Likt en anställd               
representerar ett företag eller en NHL-spelare som slåss med en motståndare för att stå upp för                
klubbens emblem, du försvarar det klubben strävar efter att visa utåt, i gengäld försvarar              
lagkamrater och klubben dig, du accepteras. Begreppet modig går inom fotbollen hand i hand              
med begreppet stark, men likväl som en fysisk styrka förväntas du också uppvisa en mental               
styrka. Enligt Christoffer råder en slags tystlåten mental kultur, där ingen uttrycker bekymmer             
som ej berör fotbollen, för utrymme till detta ges inte i den rådande kulturen. Sammantaget kan                
man använda ordet tuff för att beskriva dem som trivs och frodas i miljön, det bekräftas av                 
uttrycket ”det är lite pojkar av det rätta virket”. Detta uttryck speglar synen av att en                
fotbollsspelare innehar de rätta egenskaperna, egenskaper en pojke ska ha. Det råder ingen             
tvekan om att fotbollskulturen är en plats där killar ska vara tuffa och starka, och ej prata om                  
känslor, ej heller utgör fotbollskulturen en scen där egna bekymmer har sin plats. I enlighet med                
begreppet passerandet från Ahmeds teorier, går det här att belysa hur en heteronormativitet är en               
gällande kvalifikation för att passera in i det lag som Erik och hans lagkamrat Christoffer               
beskriver. Den heteronormativa idealbilden de beskriver känns känslomässigt stel, som en           
karaktär hämtad från Hemingways romaner som drar åt Connells Rambo-liknande maskulinitet.           
Den hegemoniska maskuliniteten upplevs enligt respondenterna ställa krav på sina aktörer, den            

40 



 

kräver vissa fysiska och mentala egenskaper och styrkor, samt en viss jargong, för att tillåta att                
någon passerar. Annars blir individen sedd som en mes och hör då, enligt Christoffer inte in i                 
gruppen.  
  
I tre av de fyra gruppintervjuerna beskriver respondenterna hur det inte existerar plats för att visa                
känslor som indikerar tecken på svaghet. Känslor i denna kontext blir en slags paraplybegrepp              
för oönskade yttringar som kännetecknar svaghet inom fotbollen. Respondenterna vill på och            
runt planen inte bryta den lättsamma och, för dem, roliga jargongen som präglar deras              
lagsammanhållning. Istället vill de visa sig tuffa och starka bland deras lagkamrater för att sedan               
hantera personliga problem utanför fotbollen. Trots att deras lagkamrater kan vara dem som står              
dem närmast. I kontrast till de andra gruppintervjuerna berättar respondenterna från lag            
Liverpool hur det hos dem existerar en mer tillåtande jargong med möjlighet att ta upp känslor.                
De berättar att Liverpool är ett lag där fotboll enbart handlar om att ha roligt och umgås med                  
vänner. Att de inte är lika resultatorienterade som andra lag gör att konkurrensen om en plats i                 
laget inte är lika prominent och att detta öppnar för en mer välkomnande och tillåtande kultur.                
De utvecklar och menar att ju mer resultatorienterad en klubb är, desto mindre utrymme och               
tillåtande finns det i jargongen och diskursen. Öppenheten blir omvänt proportionell           
resultatorienteringen, där vi med öppenheten kan likna denna i tillåtelse att passera. En av              
intervjudeltagarna berättar här att inom fotbollen existerar det en disciplin, denna är ”djupt             
inrotad sedan barnsben där man inte ska visa för mycket känslor” för att tillägga att även om                 
kulturen inom ett lag tillåter känsloyttranden som hade ansetts främmande i många andra lag så               
är det ändå inget man skyltar med. Transparens är ett icke-önskvärt attribut. Den maskulinitet              
som råder i Liverpool, där känsloyttringar inte förknippas med främmande objekt, står i konflikt              
med Connells maskulinitet. Det är intressant att alla respondenter är medvetna om denna             
avvikelse. Connells konservativa maskulinitet dominerar fortfarande kulturen men den är          
annorlunda, mer i linje med vad som är önskvärt enligt respondenterna. I gruppintervjun med              
Liverpool beskrivs den mest liberala kulturen inom ett lag, individuella inställningar som önskar             
att alla ska få passa in har genererat en mer tillåtande kultur. Liverpool blir ett fall där                 
fotbollsutövarna har en handling som verkar representera deras kunskap och i sin tur då har               
bidragit med att skapa en mer välkomnande miljö. De andra intervjuerna beskriver den rådande              
maskuliniteten med de kvalitéer som enligt Skeleton ansågs definiera en ‘riktig’ pojke eller man:              
tävlingsinstinkt, styrka, disciplin och emotionell neutralitet. 
 
I en individuell intervju beskriver Mårten att fotbollsspelare i hans lag ska vara tuff och stark. Att                 
konkurrensen skapar en prestationsbaserad kultur med konsekvensen att välmående ”och sådana           
typer av känslor” kommer i andra hand eller hamnar i skymundan. I en annan individuell               
intervju beskriver David hur personliga problem kan ses som ett svaghetstecken, en svaghet som              
inte får komma ut i gruppen, för det betyder då att det finns något som stör i en grupp som vill                     
vara homogen och välmående. “För om du presterar så är det inget som stör inom laget, då                 
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kommer folk istället fråga dig om du vill ha hjälp med någonting”. På den frågan kommer du att                  
tack ja till förmåner som ett par nya skor men nej till personliga problem. Att vara av det “rätta                   
virket” genomsyrar även svaren från de individuella intervjuerna. Det beskrivs hur           
fotbollsspelarens roll i laget är av vikt ifall man ska kunna känna sig avspänd i fotbollsmiljön                
eller inte. De som inte har en central roll i laget eller inte är tillräckligt mentalt starka behöver                  
känna sig mer på sin vakt, de befinner sig alltså inte i sin naturliga miljö och är miljön                  
främmande, så är de främlingar och kommer att hanteras som detta.  
 

Jag tror inte att omklädningsrummet är så förlåtande för svagare personer, som de som inte trivs.                
Man skulle vara stabil, mentalt stark på något sätt för då var man en starkare fotbollsspelare.  
(Erik, Arsenal)  

 
I de individuella intervjuerna blir det tydligt att det psykiska välbefinnande som fotbollen             
genererade vid tidig ålder avtar ju längre sporten utövas, i kombination med att konkurrens tilltar               
och att ens roll i laget ändras. När respondenterna ser tillbaka på och ska sammanfatta de tidiga                 
åren inom fotboll, generellt innan tonåren eller tonårens början, så är tiden förknippad med en               
utveckling i social kompetens och disciplin samt välkomnande och öppenhet. I minnen från vad              
vi kallar den senare delen, generellt tonåren och uppåt, var ofta den psykiska hälsan avtagande.               
Som intervjuare tog jag del av detta faktum i stor utsträckning i de individuella intervjuerna där                
det berättades om mobbarbeteenden, utanförskap och personliga anekdoter där den psykiska           
hälsan har negligerats då fotbollsspelarna inte fått den hjälp de varit i behov av. Christoffer               
beskriver fotbollsmiljön som “en artificiellt avspänd miljö för vissa, och för andra är den              
hemsk.” Han har sett lagmedlemmar som blivit öppet kränkta där han önskat att han kunnat               
hjälpa men inte kunnat göra något åt saken, för då skulle han gått emot gruppen, något som är                  
utanför hans handlingshorisont. Denna artificiella värld går i linje med Ahmeds och Burstyns             
teorier om de individuella aktiva val som skapar miljön fotbollsspelarna vistas i. Repetitionen             
gör det normativa transparent för dem som hör hemma i den och en värld har uppstått,                
främmande för dem som inte passar in. Mårten beskriver hur bråk har uppstått mellan honom               
själv och hans lagkamrater, som har fortsatt utanför planen där tränaren inte har kunnat gripa in.                
En fotbollsspelares status i laget är aldrig helt given, en skada eller dålig prestation kan äventyra                
ens position och sociala status i laget. Denna konstanta osäkerhet främjar inte positiva relationer              
i laget. Det kan istället vara en förklaring till varför fotbollsspelare måste vara mentalt starka.               
Det mest genomgående exemplet ger David i sin individuella intervju, där han beskriver hur han               
började i ett nytt lag där konkurrensen var väldigt intensiv.  
 

Det som hände var att det var en grupp som hade någon typ av problem med mig, och det här                    
problemet ledde till att det liksom blev ständiga påhopp under träningarna, alltså verbalt och              
psykiskt. Olika försök att nedvärdera mig och andra personer i klubben, jag tänkte personligen              
som alla andra att jag skulle fortsätta vara stark och inte bry mig så mycket och körde vidare, och                   
det gick bra för mig, jag var ny i laget och jag fick en startplats när säsongen började. I                   
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seriepremiären så ledde vi med 1-0 så det var jag och målvakten som hade haft problem med                 
varandra, och i 98 minuten så gör dem ett mål och målvakten på ett bisarrt sätt menar på att det var                     
mitt fel. Jag blir irriterad på honom för det här har pågått så länge, så jag blev arg på honom och vi                      
gick emot varandra och han spottar mig i ansiktet och eh... det som händer efter den incidenten är                  
att domaren blåser av matchen. Sen händer det vissa saker efter matchen som gör så att dels blir                  
målvakten avstängd från klubben i några veckor, han kom och bad om ursäkt till mig och det                 
hände några saker som jag inte kommer nämna som gjorde så att kränkningarna tog slut, och                
tyvärr så var det lite åtgärder som man behövde göra, som individ, för att kunna komma tillbaka                 
på en normal nivå igen. Jag säger inte att det var några handgemäng inblandade men det skulle                 
kunna vara det. Och fotbollen är väldigt primitiv på det sättet, det är en stenåldersmentalitet ibland                
och ibland är det bara stenåldersaktioner som kan fungera på stenålderstänkande människor och             
det är ett exempel på det. 
(David)  

 
Davids anekdot belyser hur den psykiska hälsan och det sociala välkomnandet kan komma i              
skymundan eller negligeras helt när fotbollen blir mer seriös och resultatorienterad. Då faller             
många av de positiva psykiska aspekterna bort från fotbollen. Istället existerar en maskulinitet             
som David liknar vid en stenåldersmentalitet, där kränkningar förekommer och det enda sättet att              
få respekt är att sänka sig till deras nivå. Den maskulinitet som presenterar sig här nästintill                
personifierar Connells macho-maskulinitet där en grupp överordnar sig en annan. De tidigare            
spelarna i startelvan överordnar sig David, då de inte anser att David uppfyller rätt kriterier för                
att spela i deras lag. David blir nedvärderad likt hur andra minoriteter nedvärderas enligt              
Connells hegemoniska maskulinitet. Till historien hör att David är en mörkhyad person, och de              
som kränkte honom är av vit etnicitet. Detta bidrar med ytterligare en dimension där en viss                
grupp män överordnar sig en minoritet. En reaktion på det etniskt avvikande i det normativa               
rummet. I detta fall existerar inget initialt välkomnande som respondenterna tidigare talat om.             
Istället blir David stoppad vid Ahmeds metaforiska passkontroll. Han blir en del av truppen men               
inte laget, han tillåts inte passera. Hans kropp förpassas till en främmande miljö vilket resulterar i                
fysiska och psykiska gliringar (knuffar, vårdslösa närkamper, ironi m.m.). Dessa gliringar får            
David uppleva som ett motstånd, då hans egenskaper inte ligger i linje med lagets normer, vare                
sig det är Davids hudfärg, jargong eller något annat beteende. Gliringarna ses som ett              
ställningstagande, där de andra har värderat att David inte är tillräcklig för att passera in i deras                 
lag. David får till sist utstå en förödmjukelse som är värre än det mesta, att bli spottad på. En                   
tydlig handling för att underordna sig någon. Han stannar dock kvar i laget trots att               
lagmedlemmarna via nedvärderande handlingar tydligt har visat att han inte anses passa in i              
laget. Om David hade slutat i laget så hade det varit ett svaghetstecken, men han visste vad som                  
krävdes. Genom att bita ihop, förbli emotionellt neutral och inte klaga anammade David             
Connells och Skeletons i denna situation normativa ideal. Med andra ord mötte han uppviglarna i               
deras miljö och agerade i enlighet med deras ideala riktlinjer. Den fysiska styrka och det mod                
han slutligen uppvisade när trakasserierna kulminerade i och med spottandet ändrar något. Han             
tilläts passera. Han var inte längre en avvikelse i det normativa rummet. Antingen lyckades han               
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genom sina ”stenåldershandlingar” expandera det normativa rummet, eller så förändrade han sig            
själv så att hans identitet, hans eget normativa rum – Ahmeds metaforiska linjer – blev parallella                
med lagets. 
 
Likt andra delar av intervjuer använder sig David av faktaintresse då han säger att han måste ta                 
till “stenåldersaktioner” då dessa aktioner är de enda, enligt honom, som tillåter honom att              
passera i detta rummet. Enligt Davids utsaga var hans metod den enda som kunde bidra till att                 
han skulle få passera in och få en plats i laget. Mer konkret försvarar David sig själv och det                   
sättet han agerar på genom att referera till en primitiv maskulinitet där mod och styrka krävs,                
egenskaper som genom dessa intervjuer är koherenta med att vara en man. Då subjektpositionen              
som presenteras här där killar konstant måste bevisa att de är “pojkar av det rätta virket” för att                  
passera, verkar de anamma dessa kvaliteér av emotionell neutralitet, styrka och underminerande            
av kvinnan och i processen skapa en identitet som upprätthåller idealet av en riktig pojke. Själva                
faktumet av att passera in, att få vara kvar i det normativa rummet ses som en ursäkt, eller                  
ansvarsskyldighet, för att agera på ett sätt som de inte skulle göra utanför fotbollen och anamma                
rollen av en pojke av det rätta virket.  
 
Sammanfattning av resultat 
Den hegemoniska maskuliniteten för med sig en otillåtande kultur som SvFF genom sina             
värdegrunder säger sig motarbeta, eller åtminstone vilja motarbeta. Respondenterna är generellt           
ovetande om dessa värdegrunder men påtalar att de själva strävar efter att skapa en mer               
välkomnande miljö. Respondenterna talar även om en mer tillåtande progressiv maskulinitet som            
fortfarande bibehåller de klassiska önskvärda attributen som mod och en stark fysik, men som              
kan skapa ett normativt rum där fler kan trivas. Men det vänder snabbt och det framkommer                
tydligt en konflikt mellan värderingar och handlingar. När intervjuerna går djupare in på             
homosexuella och kvinnor inom fotbollen framträder den hegemoniska maskuliniteten.         
Respondenterna bekräftar genom sin diskurs att de gamla maskulina rollerna finns kvar och             
enbart de som genom sin kroppshorisont kan reflektera den hegemoniska maskuliniteten tillåts            
passera. Trots vissa respondenters försök till en mer tillåtande jargong har de enbart sin egen               
definition av vad en tillåtande jargong är och det ter sig mer påvisa en tilltro till en kunskap de                   
inte har, då ingen av dem exempelvis någonsin har spelat i samma lag som en öppet homosexuell                 
person. Den hegemoniska maskuliniteten reproduceras kontinuerligt då den kontinuerligt måste          
orienteras emot av samtliga subjekt i det normativa rum den spänner upp. Den ständigt pågående               
bekräftelseprocessen bekräftar, formar eller stöter bort individer. Som fenomen yttrar sig           
maskulinitet i grupper av män, vilket framgår i kontraster mellan gruppintervjuer och            
individuella intervjuer. Häri ses igen även den konflikt mellan respondenternas värderingar och            
handlingar när det i de individuella intervjuerna talas om de problem som skulle uppstå då en                
kvinna eller homosexuell inträder i det normativa rummet. De gamla konservativa rollerna lever             
kvar och fotbollen är just nu inte en värld för homosexuella eller kvinnor. Den hegemoniska               
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maskuliniteten med sitt medföljande nedvärderande, gränsdragande beteende fortsätter önska och          
stöpa pojkar av det rätta virket. 
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Avslutande Diskussion 
Utifrån Ahmeds teorier om orientering och passerandet i kombination med Connells           
hegemoniska maskulinitet, har den här studien analyserat vilka värden och normer rörande            
maskulinitet som produceras i dagens svenska herrfotboll, samt vilka som tillåts passa in i den               
svenska fotbollen, som officiellt ska välkomna alla. De teorier som studien har utgått ifrån har               
sammantaget möjliggjort en djupare förståelse av den problematik som existerar inom den            
svenska fotbollen. Genom att analysera det material som framkommer i intervjuerna utifrån det             
teoretiska ramverket, illustrerar studien tydligt hur Connells hegemoniska maskulinitet fastställs          
och reproduceras. Via samspelet mellan Ahmeds teorier och diskursanalysen beskrivs hur den            
hegemoniska maskuliniteten alltid är närvarande och bidrar till en jargong som exkluderar.            
Studien bekräftar också Johanssons idé om mäns attityder och värderingar, där strävan efter en              
logisk och sammanhängande diskurs gör att mäns attityder och handlingar hamnar i            
motsatsställning till varandra. Initialt visar respondenterna på en inkluderande maskulinitet, men           
denna progressiva attityd försvinner ju djupare frågorna går in på maskulinitet. Vid frågor i              
grupp om respondenternas attityd angående en inkluderande fotboll, ger svaren en känsla av att              
SvFFs mål nästan är uppnådda, att målen kanske bara är en generation ifrån att bli nådda. Men                 
när intervjun fokuserar på respondenternas handling, det vill säga deras diskurs, känns SvFFs             
mål långt borta, nästintill ouppnåbara. Inte på grund av det avlägsna målet, utan att vägen dit                
saknas som fotbollsvärlden ser ut idag. Studien visar tydligt på den dikotomi som finns mellan               
officiellt uttryckta värderingar och den osunda maskulinitet som i praktiken råder inom fotbollen             
och som gör att fotbollen inte är för alla. 
 
Studien bekräftar fotbollens positiva och formande egenskaper, vad gäller både fysisk och            
mental tillväxt samt styrka. Respondenterna beskriver fotbollen som ett potent och omfattande            
uppfostrande verktyg men bekräftar samtidigt de problematiska egenskaperna då de stöps i            
konservativt eftersträvansvärda ideal. Från fotbollens intåg i England och Sverige lever en fiktiv             
bild kvar av vad en fotbollsspelare ska vara, som medför egenskaper icke önskvärda i det               
moderna svenska samhället och som inte är i linje med det fotboll enligt SvFF ska stå för. Den                  
emotionellt likgiltige idealmannen förmår inte skapa en tillåtande miljö för alla. Detta trots             
respondenternas individuella önskan om en tillåtande miljö. Studien belyser en maskulinitet som            
vilar på konservativa värdegrunder och genom diskursen i gruppintervjuerna speglas Connells           
hegemoniska maskulinitet med ett gränsdragande hierarkiskt vi-och-de-beteende. I individuella         
intervjuer bekräftas istället problem med utanförskap och otillåtande. Fenomenet grabbighet          
likväl som fenomenet maskulinitet som den är idag inom fotbollen framträder i en grupps              
agerande och skapar en otillåtande miljö för alla som inte passar in i idealet för en ‘riktig man’. 
 
Den hegemoniska maskuliniteten inom fotbollen beskrivs i studien som sakta föränderlig mot det             
mer tillåtande; samma dynamiska process som Burstyn (1999) och Gaston, Magrath & Anderson             
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(2017) talar om. Ett självstimulerande fenomen som kontinuerligt utmanar individuella tankar           
och egenskaper. Det normativa rummet inom fotbollen är lika dynamiskt, eller stelt, som             
maskuliniteten. Detta rum som samtliga utövare ska orientera sig inom formas av individer i              
grupp som styrs av den hegemoniska maskulinitetens riktlinjer. Så länge varje individs            
handlingshorisont överensstämmer med, eller kan formas av, normativt agerande så passar man            
in. För exempelvis öppet homosexuella, vars krokiga linjer Cleto (2002) och Ahmed (2006) talar              
om, är så inte fallet. Vanligt är också att den individuella handlingshorisonten innefattar en              
icke-reaktion när man iakttar kränkningar, utfrysningar med mera. Ofrivilligt, och ibland           
ovetande, bidrar många till att skapa ett normativt rum som inte är förenligt med deras egna                
värderingar. 
 
I enlighet med Brymans (2011) teori angående kvalitativa studier för att ta reda på individers               
upplevelser och synsätt i kombination med Johanssons (1997) teori angående diskurs, var svaren             
kontrastfyllda. Den hegemoniska maskuliniteten framträdde tydligt i gruppintervjuerna och med          
det, de oönskade egenskaper den innehar. Respondenterna kunde tydligt i ord önska bidra till en               
miljö där alla är välkomna, men genom ordval, humor och ansvarsflykt lyckades de istället              
bekräfta en för homosexuella ovälkomnande miljö. Under individuella intervjuer bekräftades de           
problem som uppstår, eller potentiellt kan uppstå, när en icke-normativ person inträder i det              
maskulina normativa rummet. Respondenterna förmår inte skapa en välkomnande miljö i           
enlighet med deras egna önskningar, istället reflekterar de värderingar som skapar en ogästvänlig             
miljö för exempelvis homosexuella och kvinnor. Samtliga respondenter ställer sig välvilligt till            
att hjälpa en homosexuell lagkamrat att passa in, men är omedvetna om det normativa rum de                
sedan barnsben i grupp skapat. Utan medvetenhet om detta är SvFFs mål långt borta och               
fotbollen blir inte för alla. Den här studien, som hjälper till att beskriva de värden som den                 
hegemoniska maskuliniteten för med sig samt de problem det innebär, kan tillsammans med             
tidigare forskning inom ämnet, såsom dess ursprung, dess beteende och utveckling, bidra till att              
synliggöra och därmed stävja den osunda kultur som uppstår. De konflikter som genom             
diskursinstrument påvisas i studien visar på agerande trots bättre vetande och understryker            
fenomenet maskulinitets potenta förmåga att påverka. Frågan är om fenomenet kan bibehålla sin             
potens men påverka åt det bättre? 
  
Urvalet genererar både en styrka och ett tillkortakommande i denna studie. Att studera ett              
fenomen görs bäst genom att studera upphovsmakarna till detta fenomen. Nackdelen blir att             
samtliga respondenter passar in i just det normativt slutna rummet och det synliggörs således              
enbart från insidan samt att studiens omfattning är begränsad. Det vore relevant att göra en               
liknande studie med ett betydligt större underlag, exempelvis genom att inkludera spelar från             
samtliga lag i allsvenskan. Ett annat tema för en uppföljningsstudie skulle vara att iaktta rummet               
utifrån. Det skulle innebära en studie baserad på det gränsdragande beteendet med vi-och-dem.             
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Urvalet skulle då inkludera “dem”, de som inte kan passera, vare sig det är som utövare,                
lagledare, egentligen vilken position som helst inom fotbollen. 
 
Studien ger belägg för att maskuliniteten är fast förankrad inom fotbollen. Med sporten följer              
många goda egenskaper och värderingar som barn och tonåringar har nytta av att ha med sig                
senare i livet. Problemet är att konservativa beteenden och värderingar ligger förankrade i den              
rådande maskuliniteten och de behöver uppmärksammas tidigt eftersom fotbollen har en           
fostrande verkan. Det hierarkiska gränsdragandet, där normbrytare som homosexuella eller          
kvinnor tillskrivs egenskaper oönskade hos en bra fotbollsspelare, måste försvinna för att inte             
fortsätta reproducera en kultur där en eller flera grupper är underordnad en ‘ideal’ grupp. Som               
Fundberg (2003) visade när han följde ett ungt fotbollslag så existerar den hegemoniska             
maskuliniteten redan i tidig ålder. Detta gör att mycket ansvar ligger på lagledare och tränare att                
genom medvetenhet om hur normativt beteende skapas, fostra en mer tillåtande kultur med             
förebilder i alla dess former. Konsekvenserna av att beröva barn och ungdomar möjligheten att ta               
del av idrottandets positiva effekter, genom att medvetet eller omedvetet skapa eller bidra till en               
ovälkomnande atmosfär, blir långtgående. Det är av stor vikt att idrotten kan välkomna alla och               
utgöra ett underlag för hälsa och samhörighet för samtliga som så önskar. En förändring är               
nödvändig. Annars fortsätter enbart samma personer passa in nu som i England för 200 år sedan. 
 
Denna studie belyser en problematik som försvårar en progressiv fotboll där SvFFs ideal kan bli               
verklighet. Ett stort ansvar ligger hos lagledare och föräldrar att skola in fotbollsspelande barn i               
en idrott där jargongen inte exkluderar eller underkastar någon. Ytterligare ett stort ansvar ligger              
hos fotbollsförbunden, att ta reda på vad som orsakar en otillåtande miljö och aktivt motarbeta               
det genom kunskap om problemen. Den här studien bidrar med kunskap som kan möjliggöra              
ytterligare steg mot en inkluderande fotboll. 
 
Undantaget Liverpool bekräftar regeln och Zidanes skallning av Materazzi är nu en bronsstaty             
utanför Frankrikes nationalarena för fotboll. 
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Bilaga  
 
Intervjuguide 
 
Gruppintervju:  
Denna del kommer bestå dels av några direkta frågor där deltagarna får diskutera fritt kring de                
fotbollsrelaterade frågorna. I mitten av intervjun kommer ett hypotetiskt scenario och två            
faktiska scenarion att presenteras där deltagarna får diskutera händelserna för att senare avslutas             
med några fler koncentrerade frågor angående maskulinitet inom fotbollskulturen.  

Forskningsetiska regler. 
Historia 

● Hur kom det sig att ni började spela fotboll?  
● Har idrottandet bidragit till er utveckling? I så fall, hur?  
● Detta är några av Svffs policies:  

○ Svenska fotbollförbundet har som policy att fotboll ska föregå med gott           
exempel och visar öppenhet och respekt för människors lika värde samt           
motverkar alla former av diskriminering samt gynnar arbetet för         
jämställdhet och mångfald. Samt att: Fotbollen ska vara tillgänglig för alla           
och bidrar aktivt till samhällsnyttiga värden och värderingar.  

○ Känner ni till eller har ni tagit del av dessa policies?  
○ Upplever ni att SVFF arbetar tillräckligt med dessa frågor? 
○ Anser ni att policyn speglar verkligheten?  
○ Hur långt anser ni att ert fotbollslag har kommit med arbetet av dessa             

frågor?  
 

Värderingar 
● Vem är ni i fotbollslaget (beskriv roller)? 
● Vad är viktigast, en åsikt eller den som uttrycker det? 
● Om någon har det svårt, anser ni att det finns utrymme att generellt prata om det,                

eller ska man vara tuff och stark? 
● Hur upplever du att värderingar och åsikter sprids inom fotbollskulturen? 
● Representerar ni värderingar som överensstämmer med SvFFs policys? 
● Upplever ni att er grupps värderingar speglar samtliga individers värderingar?  
● Känner ni att det existerar förväntningar på hur ni ska vara? 

○ På/utanför planen? 
● Är gruppsammanhållning viktigt för att det ska gå bra för laget? 
● Vad pratar ni om/vilken jargong har ni i omklädningsrummet?  
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● Hur ska en bra lagkapten/tränare agera (generellt, vid dispyter, på och vid sidan             
av planen)?  

● Finns det beteende i fotbollsspelare som ni anser är direkt ouppskattat? 
● Tror ni att ni skulle lyssna lika mycket på en kvinnlig tränare eller domare?  
● Vad tycker ni om damfotboll? 

○ Något ni kollar på? 
 
Scenario 
 
Ponera: Om en lagkamrat i ert lag skulle komma ut som homosexuell 

● Hur skulle ni reagera?  
● Vad tror ni är det svåra med att komma ut inför lagkamrater?  

○ Är det svårare att komma ut inför lagkamrater än klasskamrater          
eller ens familj? 

● Hur tror ni att andra i laget skulle reagera? 
● Säg att ni finner homosexualitet okej, men i laget uppfattas det som            

negativt, skulle ni då individuellt stå upp för er åsikt? Vad kan hända? 
 
Om någon uttrycker något kvinnonedsättande. T.ex. “En kvinna kan inte vara tränare eller 
domare”. 

● Förekommer detta? 
● Skulle ni säga ifrån?  

 
Ni kommer säkert ihåg VM-finalen 2006 när Zidane skallade Materazzi, efter att Materazzi ska 
ha sagt: "Jag föredrar horan som är din syster" - Marco Materazzi, italiensk försvarare, till 
Zinedine Zidane, fransk mittfältare.  

● Vad tycker ni om Zidanes agerande? 
● Skulle ni ha agerat som Zidane? 

○ Varför/Varför inte? 
 
Svenska fotbollförbundets tidigare utvecklingschef, Gunilla Axén, beskriver hur hon har blivit           
sexuellt trakasserad av män från herrlandslaget i fotboll. Axén anklagar medlemmar av det             
manliga svenska fotbollslaget i Sverige för att ha skickat oönskade bilder av sina könsorgan till               
kvinnliga medarbetare.  

● Vad tycker ni om dessa herrlandslagsspelare, och deras beteende? 
● Har ni stött på sånt här i er gemenskapskrets?  

 
Maskulinitet 

● Vad är manlighet för er? 
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● Vad skulle ni kalla ett manligt/maskulint beteende på fotbollsplanen? 
● Finns det någon i ert fotbollslag som ni anser besitta dessa kvalitéer/vara manlig?  

○ Bra eller dåligt? 
● Går manlighet enligt er ihop med SvFFs riktlinjer (dvs går det att bevara den manliga               

kulturen som råder samtidigt som SvFFs policies implementeras till fullo, ta bort sen.             
Kan du vara maskulin och samtidigt stå upp och försvara homosexuella?)? 

 
Individuell intervju 
Historia 

● Hur kom det sig att du började spela fotboll och hur länge har du spelat?  
● Har idrottandet bidragit till din utveckling? I så fall, hur?  
● Detta är några av Svffs policies:  

○ Svenska fotbollförbundet har som policy att fotboll ska föregå med gott           
exempel och visar öppenhet och respekt för människors lika värde samt           
motverkar alla former av diskriminering samt gynnar arbetet för         
jämställdhet och mångfald. Samt att: Fotbollen ska vara tillgänglig för alla           
och bidrar aktivt till samhällsnyttiga värden och värderingar.  

○ Har du tagit del av dessa policis?  
○ Upplever ni att SVFF arbetar tillräckligt med dessa frågor? 
○ Anser ni att policyn speglar verkligheten?  
○ Hur långt anser ni att ert fotbollslag har kommit med arbetet av dessa             

frågor?  
 

Värderingar 
 

● Vad är viktigast, en åsikt eller den som uttrycker åsikten i fotbollslaget? 
● Om någon har det svårt i ditt fotbollslag, anser du att det finns utrymme att               

generellt prata om det, eller ska man vara tuff och stark? 
● Är fotbollsmiljön en avspänd miljö eller kan ni känna er på vakt?  
● Har du sett kränkningar, folk som far illa? 
● Har du haft det svårt? Kunde du eller dem som du visste hade det svårt få hjälp                 

inom laget?  
● Har du gjort saker inom fotbollen för att passa in som ni aldrig hade gjort i ett                 

annat sammanhang? 
● Skulle du lyssna lika mycket på en kvinnlig tränare eller domare?  
● Hur skulle du bete dig kring en öppet homosexuell tränare? 
● Hur tycker du att värderingar och åsikter sprids inom fotbollskulturen? 
● Representerar ni goda värderingar? 
● Tycker du att er grupps värderingar speglar samtliga individers värderingar? 
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● Finns det något beteende som du tycker mindre om på fotbollsplanen? 
● Förekommer det kvinnonedsättande eller homofobiska kränkande kommentarer?  

○ Reagerar någon? 
○ Har ni uttryckt sånt?  

● Hur är jargongen i omklädningsrummet?  
● Skulle du säga att den sprider sig utanför omklädningsrummet?  
● Tror du att en sån här jargong kan uppstå i ett klassrum eller en arbetsplats? 
● Från tonår och framåt, hur upplever du att ämnet kvinnor har behandlats?  

 
Scenario 
 
Ponera: Om en lagkamrat i ert lag skulle komma ut som homosexuell 

● Hur skulle ni reagera?  
● Vad tror ni är det svåra med att komma ut inför lagkamrater?  

○ Är det svårare att komma ut inför lagkamrater än klasskamrater          
eller ens familj? 

● Hur tror ni att andra i laget skulle reagera? 
● Säg att ni finner homosexualitet okej, men i laget uppfattas det som            

negativt, skulle ni då individuellt stå upp för er åsikt? Vad kan hända? 
 
Du kommer säkert ihåg VM-finalen 2006 när Zidane skallade Materazzi, efter att Materazzi ska 
ha sagt: "Jag föredrar horan som är din syster" - Marco Materazzi, italiensk försvarare, till 
Zinedine Zidane, fransk mittfältare.  

● Vad tycker ni om Zidanes agerande? 
● Förekommer dessa typer av psykningar? 
● Har du sagt någon liknande kommentar på fotbollsplanen? 

 
Om någon uttrycker något kvinnonedsättande. T.ex. “En kvinna kan inte vara tränare eller 
domare”. 

● Förekommer detta? 
● Skulle ni säga ifrån?  

 
Maskulinitet 

● Vad är manlighet för dig? 
● Vad skulle du kalla ett manligt/maskulint beteende på fotbollsplanen? 
● Upplever du att det som är maskulint ändras med åldrarna eller med tiden, eller bägge? 
● Finns det någon i ert fotbollslag som ni anser besitta dessa kvalitéer/vara manlig?  

○ Bra eller dåligt? 
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● Går manlighet enligt er ihop med SvFFs riktlinjer (dvs går det att bevara den manliga               
kulturen som råder samtidigt som SvFFs policies implementeras till fullo. Kan du vara             
maskulin och samtidigt stå upp och försvara homosexuella?)? 
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