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Sammanfattning 

Genom fotbollshistorien har endast åtta herrfotbollsspelare kommit ut som öppet homosexuella. 

Den här studien ämnar belysa denna problematik genom att undersöka svenska fotbollssupportrars 

attityder gentemot homosexualitet, samt jämföra resultaten med hur Sveriges befolknings attityder 

gentemot homosexualitet. Studiens teoretiska ramverk består av R.W. Connells teori om 

hegemonisk maskulinitet, som kan skapa förståelse för den heteronormativa kulturen, samt Ronald 

Ingleharts socialisations- och knapphetshypotes, som kan förklara hur attityder formas. Tidigare 

forskning gällande homosexualitet och fotboll redogörs för och beskriver hur det heteronormativa 

fotbollsklimatet ser ut utanför Sverige. Studien använde sig av en internetenkät, vilken 633 

fotbollssupportrar i åldrarna 14 till 77 år besvarade. Studiens resultat visade att fotbollssupportrar 

har positiva attityder till homosexualitet utifrån studiens operationalisering, samt att det finns en 

negativ korrelation mellan ålder och attityder till homosexualitet. Därtill fann studien att 

erkännandet av machokultur inom fotbollen innebär mer positiva attityder till homosexualitet, 

samt att det finns en distinktion mellan attityder och agerande. Resultatet diskuteras ingående i 

förhållande till de valda teorierna och tidigare forskning. 

Nyckelord: fotbollssupportrar, homosexualitet, hegemonisk maskulinitet 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under QX Gaygala 2020 tilldelades fotbollsspelaren Albin Ekdal priset som Årets Hetero med 

motiveringen: “För sina insatser att motverka homofobi inom idrotten”. Ekdal skapade stor 

uppståndelse när han inför ett seminarium i Europaparlamentet släppte en video där han 

diskuterade problematiken som finns kring homosexualitet i herrfotbollsvärlden. Han sade: 

“I vår sport har bara åtta spelare kommit ut som homosexuella, en 

extremt liten siffra. Många skulle vilja komma ut men känner sig inte fria 

att göra det [...] Det är en miljö med en utbredd homofobi. Det resulterar 

i att de här spelarna känner sig manade att gömma sig, fly, och leva i 

rädsla.” (Bylund, 2020, 5 februari) 

Den första fotbollsspelaren att komma ut som homosexuell var Justin Fashanu, som i oktober 

1990 gjorde det offentligt i brittisk media. Reaktionerna var starka, och såväl supportrar som 

gamla lagkamrater valde att yttra sitt missnöje. Till och med Justins bror, fotbollsspelaren John 

Fashanu, var emot sin brors öppna homosexualitet. Justin Fashanu var dessutom svart, vilket 

resulterade i både rasistiska och homofobiska glåpord från de engelska läktarna (Cleland, 2014). 

Fashanu hängde sig 1998 efter att ha blivit anklagad för sexuella övergrepp. Fashanu menade i 

sitt självmordsbrev att han var rädd att rättegången inte skulle gå rätt till. I februari 2020 valdes 

Justin Fashanu in i National Football Museum Hall of Fame (Bratell, 2020). 

2011 kom dåvarande division 2-spelaren Anton Hysén ut som homosexuell. Han är inte bara den 

enda svenske herrfotbollsspelaren som kommit ut som homosexuell under pågående karriär; han 

är den svenska herrfotbollshistoriens enda öppet homosexuella spelare överhuvudtaget. Detta 

trots att Sverige är ett av världens mest progressiva länder och ligger i framkant när det kommer 

till öppenhet och frihetliga värderingar. Synen på homosexualitet i Sverige är i många avseenden 

positiv och man har eftersträvat en neutral lagstiftning. Exempelvis är samkönade äktenskap 

lagligt sedan 2009, samkönad adoption laglig sedan 2003 och erkännandet av samkönade 

partnerförhållanden sedan 1995 (Puranen, 2019, s.183). 



Dock verkar inte det svenska samhällets positiva syn på homosexualitet återspeglas inom 

herrfotbollen. Den svenska läktarkulturen är levande och passionerad, på gott och ont. Som en 

del i en större grupp är det enklare för en individ att se sig själv som anonym och då uttrycka 

saker eller bete sig på ett sätt som hen inte hade gjort under andra omständigheter (Vilanova et 

al, 2017). På fotbollsläktaren innebär detta att spelare ofta utsätts för diverse verbala påhopp, 

påhopp som de inte hade behövt utstå privat. Därför vore det intressant att undersöka 

fotbollssupportrars attityder gentemot homosexualitet inom fotbollen och jämföra med synen på 

homosexualitet i det svenska samhället i stort, för att på så sätt skapa förståelse för varför så få 

kommer ut som homosexuella inom herrfotbollen. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka attityder gentemot homosexualitet hos svenska fotbollssupportrar 

och jämföra med samtida forskning kring attityder gentemot homosexualitet i Sverige i 

allmänhet. 

För att konkretisera syftet har följande frågeställningar formulerats: 

1)  I vilken utsträckning är svenska fotbollssupportrar positiva till homosexualitet inom 

herrfotbollen? 

2) Finns det skillnader mellan svenska fotbollssupportrars attityder kring homosexualitet 

jämfört samhället i stort? 

Genom att försöka besvara dessa frågeställningar utifrån kvantitativa data hoppas vi kunna 

undersöka vilken roll supportrar spelar när det kommer till herrfotbollens uttalade problem med 

homofobi, och på så sätt bidra till ett öppnare klimat. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. Den inleds med en inledning som ger läsaren en övergripande 

bild av fenomenet som uppsatsen ämnar studera och vad syftemålet med uppsatsen är. Därefter 



redogörs begrepp för i en begreppsbestämning. I nästa kapitel följer uppsatsens teoretiska 

ramverk, vilket är placerat tidigt med läsarens förståelse för efterföljande kapitel i åtanke. De 

teorier som används i studien är R.W. Connells teori om maskulin hegemoni, samt Ronald 

Ingleharts socialisations- och knapphetshypotes. Sedermera följer ett kapitel innehållandes 

tidigare forskning som undersökt homosexualitet inom herrfotboll. Efter tidigare forskning följer 

en grundlig redogörelse för studiens metod, innehållandes metodologiska överväganden och 

beskrivning av hur studien utförts. Metoden efterföljs av studiens resultatdel, vilken presenteras i 

form av tabeller och figurer samt kommentarer i förtydligande syfte. Uppsatsen avslutas med en 

djupgående diskussion som diskuterar och jämför resultat med tidigare forskning och kopplas till 

det teoretiska ramverket. Dessutom innehåller kapitlet reflektioner kring studiens metod och 

varför vidare forskning är nödvändigt, och på vilket sätt sådan skulle kunna utföras. Uppsatsen 

avslutas med slutsats och diskussion. 

  

  



2. Begreppsbestämning 

Flertalet av begreppen som används i denna studie kan ha flera definitioner och olika betydelser 

beroende på sammanhang. För att undvika misstolkningar kommer vi i det här avsnittet att 

klargöra innebörden av i studien frekvent förekommande begrepp. Anledningen till att just dessa 

begrepp valts ut för ett extra förtydligande beror på att många av dem - till exempel public 

opinion och attityder - ofta används i en vardaglig kontext. Därför anser vi att det kan vara 

nyttigt att redogöra för den akademiska tolkning av begreppen som vi har valt att utgå ifrån. 

Attityder 

Vid användandet av begreppet attityd(er) utgår vi från Allports (1937) definition. Han menar på 

att en attityd måste kunna verbaliseras eller kommuniceras på något sätt, till exempel genom ord, 

gester eller ansiktsuttryck. Attityder måste också vara gentemot ett allmänt känt fenomen där 

individer kan ha en positiv eller negativ inställning till fenomenet. Att mäta attityder om obskyra 

saker och ting är således svårt eftersom gemene man måste ha tillräcklig kännedom om ämnet 

för att kunna bilda sig en uppfattning och därmed även en attityd (Allport, 1937). Ämnena som 

undersöks i den här studien, d.v.s. fotboll och homofobi, är dock så pass allmänt kända att brist 

på kännedom inte är ett problem i förhållande till studien. 

Hegemoni  

Ett begrepp inom samhällsteori som beskriver hur ett dominerande skikt i samhället kan behålla 

sin maktposition genom att de dominerade accepterar den rådande ordningen. Hegemoni handlar 

inte om kontroll över ekonomin eller politiken, utan om kontroll över kulturen (Adamson, 1980). 

Homofobi  

En ideologi, uppfattning eller värdering som ger uttryck för en starkt negativ syn på 

homosexualitet eller homo- och bisexuella (RFSL, 2015) 

Homosexualitet 

RFSL (2015) definierar en homosexuell person som en person som har förmågan att känna en 

känslomässig och/eller sexuell dragning till någon av samma kön (RFSL, 2015). 



3. Teoretisk bakgrund 

I det här kapitlet kommer R.W. Connells teori om hegemonisk maskulinitet samt Ronald 

Ingleharts teori “Den tysta revolutionen” att redogöras för. Connells teori är applicerbar då den 

kan tänkas förklara varför så få herrfotbollsspelare kommit ut som öppet homosexuella. 

Ytterligare kan den belysa hur olika roller, såsom exempelvis spelare, tränare och fans, påverkas 

i ett system som prisar traditionellt patriarkala värderingar. Ingleharts teori ämnar bidra till ökad 

förståelse för hur attityder och värderingar skapas och förändras, vilket kan förklara 

bakomliggande orsaker till attityder gentemot homosexualitet inom herrfotbollen. 

 

3.1 Maskulin hegemoni 

Hegemoni som koncept utvecklades av Antonio Gramsci och handlar om den kulturella 

principen att en grupp människor kan tillskansa sig en ledande social position vilken ger dem 

rätten att bestämma vilka normer som bör vara rådande i samhället. Genom att lägga till prefixet 

“maskulin” skapade Connell ett teoretiskt begrepp som beskriver hur heterosexuella män har lagt 

beslag på samhällets styrande position, och på vilket sätt man upprätthåller de normer, attityder 

och värderingar som är fördelaktiga för den inomgruppsliga populationen. Connell menar att 

hegemonin uppstår genom en sammanlänkning mellan det rådande idealet och institutionell 

makt. Dessa normer framstår i stunden som huggna i sten men är egentligen föränderliga över 

tid. Det är således möjligt för en grupp att utmana gamla föreställningar och byta ut dessa mot 

nya (Connell, 2005, s.77).  

Enligt Connell kan personer som tillhör en grupp klassificeras i olika kategorier utifrån vilken 

roll och förhållningssätt man har jämfört med det rådande idealet. I den maskulina hegemonin 

premieras attribut som är kopplade till den klassiska manliga könsrollen, till exempel: stark, 

orädd, rationell, stoisk, tävlingsinriktad med mera (Connell, 2005, s.77). De allra flesta män når 

dock inte upp till normstandarden men är ändå delaktiga i upprätthållandet av den. Connell 

menar att denna infallsvinkel ger oss möjlighet att analysera en annan relation mellan grupper av 

män; en relation där maskuliniteter är konstruerade på så vis att de kan dra nytta av och stödja 

den patriarkala normstandarden utan att behöva stå vid frontlinjen Connell, 2005, s.78). 



Det finns ytterligare en kategorisering som är relevant att ta upp: de underordnade. Eftersom 

hegemoni i synnerhet bygger på de heterosexuella männens dominans blir de homosexuella 

underordnade. Att vara homosexuell har historiskt sett medfört diverse sociala, kulturella och 

ekonomiska diskrimineringar. Enligt Connell placeras homosexuella längst ner i manshierarkin. 

Att vara bög innebär således att man är symboliskt utestängd från den hegemoniska 

maskuliniteten, vilket leder till olika former av diskriminering och en oförmåga att påverka den 

rådande normstandarden (Connell, 2005, s.78). Vidare menar Connell att det inte bara är 

homosexuella som blir utestängda från legitimitetscirkeln. Även andra män och pojkar kan bli 

det. Dessa personer får ofta utstå glåpord så som till exempel: tönt, fjolla, nolla och mes. Detta är 

ett sätt att distansera icke önskvärda från maktsfären (Connell, 2005, s.79). 

Ovanstående teoretiska begreppsapparat har flera aspekter som är relevanta för att kunna 

förklarar och analysera den här studiens ämne. Sport i allmänhet och herrfotboll i synnerhet är 

förknippad med maskulinitet. Herrfotbollen är extrem i det avseendet då det i princip inte finns 

några kvinnor som är verksamma inom sporten. Bortsett från ett fåtal undantag är alla spelare, 

domare, tränare och övrig personal runt omkring lagen män. Detta betyder att det är män som är 

styrande och kontrollerande över vad som anses vara okej eller inte.  

På publikplats ser populationen lite annorlunda ut. Här är kvinnor mer representerade, men 

majoriteten är fortfarande män. Vidare består de mer extrema supportergrupperna - ofta kallade 

för “ultras” - nästan uteslutande av män. Dessa grupper har ofta ett stort maktkapital på 

läktarplats och kontroll över det vad som anses vara idealet för en supporter, spelare och män i 

allmänhet inom fotbollskulturen (Radmann, 2015). Eftersom majoriteten av publiken och 

spelarna inte tillhör denna grupp men ändå följer de riktlinjer som satts upp, bör de således 

klassificeras under epitetet delaktiga; alltså den stora grupp av personer som Connell menar inte 

uppfyller kraven för normidealet, men ändå är en del av den. Vi kan kalla den för en tyst 

majoritet.  

Längst ner hittar vi de underordnade; dem som enligt den styrande hegemonin inte uppfyller 

mansidealet såsom till exempel homosexuella, “fjollor”, “töntar” med mera. En annan grupp som 

inte uppfyller mansidealet är kvinnor. Det är dock en aning komplicerat att kategorisera dem 

utifrån Connells begrepp i det här sammanhanget. Är de en del av de delaktiga eller de 



underordnade? Historiskt - och även kontemporärt - sett har kvinnors möjligheter att påverkar 

saker inom herrfotbollen varit ytterst begränsade. Många av de attribut som anses vara klassiskt 

kvinnliga står i stark kontrast till vad som anses vara manligt. Homosexuella män tillskrivs även 

ofta kvinnliga egenskaper i ett förminskande syfte eller ett försök att distansera dem från det 

styrande idealet.  

Emellertid är kvinnor en självklar del av läktarkulturen - så länge man följer de riktlinjer som 

den maskulina hegemonin har satt upp. Därför är det nog mest rimligt att inte placera kvinnor i 

kategorin underordnade, utan istället se dem som en del av de delaktiga, den tysta majoriteten. 

Kvinnor har möjlighet att delta fritt och hjälper även till att upprätthålla den normstandard som 

finns - även om man själva av förklarliga skäl omöjligt kan uppnå den. 

Sammanfattningsvis ger den maskulina hegemonin oss ett sätt att förstå hur informella normer 

byggs upp och förstärks inom en population, samt vem som bestämmer över vem inom 

populationen. Teorin kan således användas som ett verktyg för att förklara hur 

maskulinitetsbegreppet påverkar synen på homosexualitet inom herrfotbollen. 

 

3.2 Den tysta revolutionen 

Med sin teori ”den tysta revolutionen” menar författaren Ronald Inglehart att värderingarna i 

västvärlden sakta men säkert förändrats från materialistiska bas- och trygghetsvärden till mer 

frihetliga postmaterialistiska värden. Enligt Inglehart sker detta främst mellan generationer 

(Inglehart, 1977, s.21). I syfte att förklara värderingars förändring över tid använder sig Inglehart 

av två hypoteser, knapphetshypotesen och socialisationshypotesen. 

Gällande den förstnämnda refererar Inglehart i sin hypotes till Maslows behovstrappa som har 

fem steg, och menar att grundläggande fysiologiska förutsättningar som mat på bordet prioriteras 

först, sedan trygghet såsom tak över huvudet. Därefter sociala behov, självuppskattning och 

slutligen självförverkligande. Alltså kommer fysiologiska behov alltid i första hand, och därefter 

så kan individen se bortom sin egen horisont och prioritera personlig utveckling (Inglehart, 1977, 

s.22). Vidare menar författaren att när ett samhälle mår dåligt, exempelvis vid krig, kommer 

fysisk trygghet öka i prioritet för invånarna. Författaren menar att postmaterialistiska 



värderingar, såsom betydelsen av individuell frihet, ökad tolerans mot icke-traditionella 

könsroller och minoriteter, i takt med den ekonomiska tillväxten i västvärlden sedan andra 

världskriget blivit allt vanligare (Inglehart, 1977, s.23). Ergo, förändringar i värderingar sker 

enligt författaren långsamt och mellan generationer, och påverkas av samhället vi lever i, och 

enligt Inglehart rör vi oss sakta men säkert mot mer liberala och självuppfyllande värderingar. 

Socialisationshypotesen innebär enligt Inglehart att individer skapar värderingar i tidig ålder. 

Författaren menar att barn- och ungdomen är den formativa period som i vilken individen stöper 

sina grundvärderingar som sedermera kommer vara djupt rotade även i vuxen ålder (Inglehart, 

1977, s.23). Inglehart argumenterar ytterligare för, om hypotesen stämmer, att olika 

åldersgrupper därmed bör ha olika värderingar. Äldre personer formades i en annan tid än yngre 

personer, och därmed torde värderingarna vara annorlunda från varandra eftersom samhället var 

annorlunda (Inglehart, 1977, s.23). 

Emellertid förbehåller författaren att förändringar i värderingar visst kan ske i vuxen ålder, men 

att chansen för det minskar efter de formativa barn- och ungdomsåren. De postmaterialistiska 

värderingarna som Inglehart nämner har givetvis alltid existerat i övre samhällsklasser, men 

dessa värderingar har alltjämt ökat då nyare generationer i större utsträckning vuxit upp med 

materiell trygghet. Båda värderingstyperna kommer alltid finnas kvar (Inglehart, 1977, s.23). 

Enligt knapphetshypotesens premiss borde frågor om homosexualitet få mer och mer utrymme 

inom fotbollsvärlden eftersom den ekonomiska tryggheten är relativt stor både bland spelare och 

supportrar. Under 1900-talets andra hälft var fotbollen stort som fenomen, men sedan 

millennieskiftet har den utvecklats till en miljardindustri. Enligt Ingleharts hypotes betyder ökad 

ekonomiskt tillväxt större utrymme för postmaterialistiska värderingar. Fotbollens ekonomiska 

utveckling bör alltså gå hand i hand med en större öppenhet gentemot homosexualitet.  

Socialisationshypotesen kan i denna studie användas för att förklara en eventuell brist på 

förändring. De flesta individerna blir introducerade till fotboll i tidig ålder - både som supportrar 

och spelare. Den yngre generationen möts alltid av en äldre generation som inviger dem i 

kulturen. Barn som börjar spela fotboll har äldre tränare som bestämmer över dem och barn som 

går på matcher gör det oftast i sällskap med föräldrar eller äldre syskon. Socialisationshypotesens 

emfas av de formativa åren skulle kunna betyda att förändringar rör sig i en långsammare takt i 



ett fotbollssammanhang jämfört med resten av samhället, just på grund av majoriteten invigs i 

kulturen i en tidig ålder och att vigseln sker utifrån den äldre generationens värdegrund.  



4. Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som beskriver forskningsfältet. Artiklarna berör 

homosexualitet och maskulinitet inom idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet. Avsnittet är 

uppdelat för tydlighets skull, och avslutas med en sammanfattning som diskuterar den tidigare 

forskningens applicerbarhet. 

 

4.1 Maskulinitet och homofobi inom fotboll 

Adams, Anderson & McCormack (2010) beskriver olika typer av maskulinitetsetablerande 

diskurser och machokulturer som är en del av fotbollens vardag. Den vanligaste är att framhäva 

att fotboll är en sport för män. Exempelvis observerade de i sin studie en tränare som ropade 

“This is a man’s game!” följt av ”If you haven’t got the balls for it, there's a women's team you 

can play on.” (Adams, Anderson & McCormack, 2010, s.286). Homofobi, kvinnoförakt och 

sexuellt våld var teman som återkom i tränarnas språk, allt för att främja en krigarattityd i laget. 

Tränarna utmanade dessutom spelarnas heteromaskulinitet, vilket gav önskad effekt för tränarna. 

Spelarna verkade kämpa hårdare i syfte att motbevisa dessa påståenden, vilket inte nödvändigtvis 

behövde påverka spelet positivt (Adams, Anderson & McCormack, 2010, s.286f). 

Fortsättningsvis märkte Cleland (2014), att i grupper gavs de som anpassade sig till den 

maskulina normen som ansågs vara över de andra, sociala fördelar och en plats i eller i närheten 

av den hierarkiska toppen. Exempelvis våld, sexism och homofobi gav således fördelar i ett 

fotbollslag på ett hierarkiskt plan, medan homosexualitet var längst ner i den hierarkiska 

ordningen. Rädslan för att framstå som homosexuell skapar ett klimat där pojkar och män vill 

motbevisa detta (Cleland, 2014).  

David Plummer anser i sin studie ”Sportophobia – Why do some men avoid sports?” (2006) att 

homofobi är vanligt förekommande inom manliga lagidrotter. Vissa egenskaper och beteenden, 

som att visa känslor, ömhet och att vara svag fysiskt, anses vara negativa och det är något som 

utövare lär sig redan som unga. Dessa beteenden är dock inte av sexuell natur vid det stadiet, 

utan det är när pojkarna blir äldre som dessa beteenden och egenskaper antar en homofobisk 

skepnad. Att inte vara stark, tuff och känslokall är något man inte ska vara, det förknippas med 

homosexualitet. Vidare utvecklar Plummer att innehav av dessa egenskaper kan vara föremål för 



homofobiska pikar och hån, vilket ytterligare skapar en negativ bild av homosexualitet 

(Plummer, 2006, s.134ff). 

Enligt Knight och Giuliano (2003) förstärks den heterosexuella normen inom idrott av media. 

Idrottsutövare i allmänhet framställs som heterosexuella i media, och manliga idrottsutövare i 

synnerhet antas vara heterosexuella. Detta ökar chock-faktorn ytterligare om en manlig idrottare 

skulle bryta mot normen. Att överskrida den sexuella gränsen som skapats påverkar således män 

mer än kvinnor. Författarna menar att kvinnor redan utmanat heteronormen genom att utöva 

idrott, som historiskt ansetts vara en manlig företeelse, vilket ytterligare stärker den 

heterosexuella normen hos män. Slutligen menar de att bilden av en idrottare lättare kan bli 

negativ om sexualiteten är diffus (Knight & Giuliano, 2003). 

I en intervjustudie utförd på ett stort antal high school-studenter av Osborne & Wagner (2007) 

fann författarna genom regressionsanalys att utövande av lagidrott är kopplat med homofobi. De 

som utövat amerikansk fotboll, baseball, basket och/eller fotboll var nästan tre gånger troligare 

att uttrycka homofobiska åsikter jämfört med de som inte utövat sporterna. Detta gällde 

emellertid enbart för manliga studenter. Författarna fann även att studenter som deltog i icke-

atletiska aktiviteter med akademiska inslag var 56 % mer troliga att reagera när de hör 

nedsättande kommentarer gentemot homosexuella jämfört med individer som inte deltar i dessa 

aktiviteter (Osborne & Wagner, 2007). 

  

4.2 Supportrarnas attityder 

Undersökningar gjorda på 1990-talet visade att det var ett hotfullt och svårt klimat att komma ut i 

som homosexuell. Idag är samhället annorlunda på många sätt, och enligt Cashmore & Cleland 

(2012) har homofobin minskat drastiskt inom fotbollskulturen. De utförde år 2010 en anonym 

enkätundersökning gällande synen på homosexuella fotbollsspelare, och resultatet visade att 93 

procent av respondenterna, som var fotbollssupportrar, menade att homofobi och fotboll inte hör 

ihop. Vidare fick fansen uttrycka sig fritt i en fråga, vilket skapat kvalitativa enkätsvar. Fansen 

menade att de styrande organisationerna och förbunden borde söka skapa en mer inkluderande 

miljö och en öppnare kultur för spelare som vill komma ut. Fansen anklagade även klubbar och 

agenter för att sakna öppenhet gällande homosexualitet (Cashmore & Cleland, 2012).  



Cleland (2015) styrker detta ytterligare genom en studie från 2013, vilken genom diskursanalys 

presenterar att fans påvisar allt mer inkluderande attityder gentemot homosexualitet inom fotboll 

på brittiska fotbollsforum. Artikeln visar med empiriska data att ett skifte har skett gällande 

kulturen på dessa forum i och med att homofobiska inlägg bemöts med kritik på ett annat sätt 

idag än vad de gjort tidigare. Författaren menar att i takt med att den homofobiska kulturen 

minskar inom fotbollen, så blir homofobi i text allt mer stigmatiserat på fotbollsforum, snarare än 

att homosexualitet är stigmatiserat (Cleland, 2015). 

Enligt Campbell et al. (2011) misstänker fans att de är märkta som homofober, då det ligger i 

klubbar och agenters intresse att projicera detta på dem. Anledningen till detta är att klubbar och 

agenter tror att fansen skulle vända sig mot klubben om en spelare kommer ut som homosexuell. 

Cashmore & Cleland (2012) menar att fansen i och med dessa resultat utmanar 

hemlighetskulturen som råder kring homosexualitet i fotbollsvärlden, och att auktoriteter inom 

fotbollen, så som förbund och huvudorganisationer, bör agera. Författarna fortsätter med att 

jämföra mot andra sporter, där miljön inte är lika maskulint heteronormativ, där homosexuella 

idrottare har lättare att berätta om sin sexualitet (Cashmore & Cleland, 2012). 

Därutöver genomförde Magrath (2017) en studie på 30 fotbollssupportrar i England i form av 

semi-strukturerade intervjuer. Författaren menar att fotbollssupportrar blir mer och mer liberala i 

deras attityder gentemot homosexualitet, men att homofobiska ramsor och tillrop fortfarande är 

vanligt förekommande. Deltagarna i hans studie var kluvna inför ramsor med homosexuellt tema. 

De uppvisade positiva attityder gentemot homosexualitet, men de flesta kunde ändå delta i 

ramsor då det kunde “hjälpa deras lag”. De menade också att det oftast förekom när matcher var 

jämna och extra tävlingsinriktade, och främst när motståndarlagets spelare ansågs vara veka. 

Författaren menar också att stämningen var som mest fientlig när det fanns en uttalad rivalitet 

mellan klubbar, exempelvis vid derbyn mellan lag från samma område. 

 

4.3 Ett bättre klimat 

Adams beskriver i sin artikel ”Josh wears pink cleats” (2011) att fotboll, världens största sport, 

historiskt varit centrerat kring fysiskt starka män och att kvinnor är underordnade. I hans studie 

har han genom intervjuer och observationer vid ett fotbollscollege i USA noterat en mer 



progressiv bild av maskulinitet i kontrast till gängse uppfattning av manliga lagsportare. Adams 

menar att de han studerat uppvisar inkluderande attityder och mer avslappnade, tillmötesgående 

former av maskulinitet. De är ”well styled, well groomed, gay friendly, and they are emotionally 

and physically close to other men”, ergo en bit ifrån tidigare generationers ortodoxa maskulina 

uppträdande. Vidare menar författaren att killarnas attityder visavi homosexualitet å ena sidan 

har förbättrats i och med en minskning av kulturell homofobi, men att de å andra sidan innehar 

kulturellt stereotypa föreställningar kring homosexualitet (Adams, 2011).  

Fortsättningsvis utförde Adams & Kavanagh (2017) en semistrukturerad intervjustudie år 2012 

på pojkar i 14-årsåldern som spelade fotboll i fotbollsakademier. De fann att pojkarnas attityder 

gentemot homosexualitet var progressiva, att de accepterar och omfamnar homosexualitet. 

Emellertid var det inkluderande klimatet också präglat av att få av pojkarna skulle våga stå upp 

mot homofobi, att de skulle utmana homofobiska kommentarer och uttryck genom att säga ifrån. 

Författarna menar därför att resultatet vittnar om ett potentiellt progressivare socialt inkluderande 

klimat, men att passivitet dessvärre är normativt när homo-negativt språk yttras (Adams & 

Kavanagh, 2017). 

Därutöver har det skett en förändring i hur maskulinitet diskuteras och framställs i media sedan 

millennieskiftet. Clayton & Harris (2009) menar att en maskulin metrosexualitet vuxit fram inom 

fotbollen, vilket utmanar de traditionella konventionerna gällande hur män är inom lagidrotter 

som fotboll. Spelare som David Beckham har ändrat bilden av den moderna fotbollsspelaren från 

den tuffa och hårda mannen till den fåfänga sexsymbolen, eller åtminstone något däremellan 

(Clayton & Harris, 2009, s.132f).  

Anderson (2010) fann i sin intervjustudie med öppet homosexuella idrottare att deras 

erfarenheter varit annorlunda än de som deltagit i en snarlik studie av samma författare år 2002. 

De som deltagit i studien 2002 vittnade om en homofobisk kultur och att det var svårt att komma 

ut, medan deltagarna i 2010 års studie menade att de inte uppfattat homofobi varken innan eller 

efter dem kommit ut, samt att deras beslut att berätta om sin sexualitet bidragit till mer positiva 

relationer med lagkamrater. Författaren förbehåller däremot att deltagarna vid 2010 års studie 

själva har sökt deltagande i studien, till skillnad från 2002 års studie där författaren hade svårt att 

hitta deltagare. Anderson föreslår att en minskning av homofobiska kulturer är anledningen till 



att 2010 års respondenter upplevt ett mer positivt bemötande. Ytterligare diskuterar författaren 

att homofobi som verktyg för att upprätthålla maskulina strukturer tappat sin användbarhet 

(Anderson, 2010). 

 

4.4 Sammanfattning och applicerbarhet 

Den tidigare forskningen, bestående av en mix av olika studier och metoder, visar blandade 

resultat gällande hur attityder gentemot homosexualitet och yttringar av maskulinitet ter sig i 

praktiken. Flera av studierna vittnar om ett maskulint hegemoniskt klimat där heteronormativitet 

och homofobi är tydliga inslag. Att inte vara svag är ett underliggande krav för att prestera som 

man inom flera idrotter, men i synnerhet på en fotbollsplan, och att understryka sin manlighet 

genom att negativa attityder gentemot de som inte är manliga män är dessvärre en vanligt 

förekommande företeelse. 

Ändock är det möjligt att utifrån ett helikopterperspektiv utröna ett mönster som påvisar ett med 

tiden mer inkluderande klimat, såväl i omklädningsrum som på läktarna. De senare studierna 

som redogjorts för ovan antyder att den ytterst heteronormativa “gamla skolan” verkar suddas ut 

med tiden. Resultaten verkar vid första anblick bli mer positiva ju nyare studierna är, men spår 

av den gamla skolan finns fortfarande kvar på sina håll. Speciellt då flera av studierna visar 

främst positiva resultat gällande attityder gentemot homosexualitet, men att det å andra sidan 

finns en passivitet i att stå upp mot homofobi och att stereotyper kring homosexuella fortfarande 

förekommer.  

  



5. Metod 

Studiens material består av fotbollssupportrars attityder och värderingar om fotboll och 

homosexualitet insamlade med hjälp av enkäter. Anledningen till att just fotbollssupportrar är 

intressant går att härleda till studiens syfte och frågeställning. Supportrar är en stor del av 

herrfotbollen, och positiva attityder gentemot homosexualitet bäddar för ett framtida 

fotbollsklimat där alla kan känna sig accepterade, oavsett sexuell läggning. En liknande studie 

har utförts i England med över 3500 respondenter (Cashmore & Cleland, 2012), men saknas i 

Sverige. 

Eftersom fotbollssupportrar allt som oftast blir introducerade till sporten och kulturen redan i 

tidig ålder är det viktigt att veta vilka värderingar som faktiskt förmedlas inom fotbollsvärlden. 

Om en stor del av de formativa åren spenderas i maskulina hierarkier som prisar det patriarkala, 

där anpassning till den maskulina normen ger fördelar och homosexualitet är längst ner i 

hierarkin, påverkas individens vuxna värderingar enligt Ingleharts socialisationshypotes. Således 

växer homosexualitet till något dåligt, något som hämmas, inom proffsfotbollen. Kanske är det 

här distinktionen i attityd mellan spelare och supportrar finns. Enligt en undersökning på 

allsvenska herrfotbollsspelare svarade mer än hälften av spelarna tror att det skulle vara svårt att 

komma ut som homosexuell (Käck, 2015, 1 augusti). Därför är en enkätundersökning på 

supportrar i Sverige relevant. 

  

5.1 Urval  

Studien ämnar dra ett stickprov från populationen personer som identifierar sig som 

fotbollssupportrar. Detta eftersom en totalundersökning i praktiken är omöjlig att genomföra, 

dels eftersom begreppet “fotbollssupporter” är subjektivt men främst eftersom det faller på sin 

egen orimlighet. Därför använder sig studien av ett bekvämlighetsurval, eftersom det är det enda 

rimliga för en studentuppsats som ämnar ha så många enkätrespondenter ur populationen 

“fotbollssupportrar” som möjligt (Borg & Westerlund, 2012, s. 24). För att tillskansa oss ett så 

representativt material som möjligt används den obligatoriska frågan Skulle du kalla dig 

fotbollssupporter? i den första delen av enkäten. Svarar respondenten ”Ja” på frågan skickas de 

vidare till nästa del av enkäten. Svarar respondenten “Nej” är de inte representativa för den 



population som studien ämnar undersöka, och således inte intressanta för studien och de tackas 

därför för sin medverkan. Utöver denna fråga formulerades även ett antal frågor gällande hur 

deltagarna konsumerar fotboll. Bland annat frågade vi om deltagarna bara följde svenska 

landslaget eller om man kollade på fotboll mer regelbundet. Detta gjordes eftersom enligt våra 

egna kriterier är personer som endast följer landslagen inte av intresse för studien, då det är en 

annan typ av supporterskap jämfört med klubblagsfotboll. Landslagsfotboll är ett avbrott i 

fotbollens vardag och förhållningssättet är annorlunda. Personer som uteslutande följer det 

svenska landslaget har således bara möjlighet att konsumera fotboll ett par gånger per år, medan 

klubblagsfotbollen pågår året runt.  

 

5.2 Enkätens utformning  

Det empiriska materialet måste vara av sådant slag att det möjliggör användandet av statistiska 

analyser. Eftersom många av våra frågeställningar är kvalitativa måste formatet anpassas på så 

vis att vi kan göra kvantitativa analyser. Ett sätt att göra det på är att använda sig av 

skattningsskalor, där data ligger någonstans mellan intervalldata och ordinaldata. Man kan sedan 

själv välja om man vill tolka datan som intervall eller ordinal. I vårt fall använde vi oss av 

frågeställningar baserade på Likertskalan, vilket innebär att respondenterna får ta ställning till 

huruvida man instämmer eller inte instämmer med ett påstående, sedan anger respondenten en 

siffra från ett till fem beroende på hur mycket eller lite man håller med om sagda påstående. 

Eftersom användandet i det här avseendet blir en form av rangordning valde vi att tolka vår data 

som ordinal (Borg & Westerlund, 2012, s. 34).  

Utav 21 enkätfrågor använde sig tio av Likertskala. Ett exempel på en sådan fråga är Jag skulle 

sluta följa mitt favoritlag om en spelare kom ut som öppet homosexuell. Resterande frågor var en 

blandning av kvantitativa, som till exempel ålder, och kvalitativa ja och nej-frågor. Dessa ja och 

nej-frågor är kvalitativa i sin natur - men eftersom de även är dikotoma är det möjligt att 

behandla dem som kvantitativa i en statistisk analys (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 

156f). Exempel på ja eller nej-frågor är Skulle du agera om du hörde homofobiska kommentarer i 

samband med en fotbollsmatch? och Skulle du kalla dig fotbollssupporter? Utöver dessa typer av 

frågor inkluderades även ett antal flersvarsfrågor som främst behandlar hur populationen 



konsumerar fotboll och i vilken utsträckning de aktivt deltar i fotbollsdiskussioner på internet 

och sociala medier. Avsikten med dessa frågor är tvådelad: dels är det intressant att se om 

beteenden skiljer sig beroende på hur man konsumerar fotboll, och dels för att de ger enkäten ett 

antal frågor som inte är speciellt känsliga. Det inkluderades även en fråga om upplevd 

machokultur, eftersom en stor del av uppsatsens teoretiska ramverk består av begreppet maskulin 

hegemoni, vilket går hand i hand med machokultur. 

  

5.3 Pilotenkäten 

För att testa enkäten och ta reda på vad som kan förbättras pilottestade vi enkäten på tio 

fotbollssupportrar genom bekvämlighetsurval. Samtliga genomförde hela enkäten och samtliga 

återkopplade med feedback. Ingen tyckte att frågorna/påståendena var svåra att förstå, däremot 

gavs tips på hur några frågor kunde omformuleras. En fråga som ändrades var Har du hört 

homofobiska kommentarer på en fotbollsläktare, vilket omformulerades till Har du hört 

homofobiska kommentarer i samband med fotbollsmatch. Detta i syfte att inkludera tv-soffor 

med kompisgänget, kolla match på en pub, och andra forum för matchtittande och lyssnande. 

Därtill utökade vi enkäten med en fråga gällande om respondenten skulle agera om hen hörde 

homofobiska kommentarer i samband med fotbollsmatch. Dessutom kunde vi i resultaten utröna 

tendenser som stärker tidigare forskning.   

 

5.4 Studiens material 

Följande empiriska material kommer användas i syfte att besvara studiens frågeställningar. 

 

5.4.1 Med migranternas röst 

Studien kommer använda sig av Bi Puranens rapport Med migranternas röst. Den subjektiva 

integrationen, för att undersöka värderingar och attityder i det svenska samhället. Författarens 

forskning visar att Sverige ligger i framkant när det gäller frihetliga värderingar och hög tillit 



(Puranen, 2019, s.176), samt sekularisering och självbestämmande (Puranen, s.179). Det är 

kanske därför föga förvånande att hennes undersökning om svenskars inställning till 

homosexualitet resulterar i ett relativt högt värde. Värdet för svenskars attityder till 

homosexualitet är 8,18 av 10 (Puranen, 2019, s.183). En del av studiens syfte är att jämföra 

fotbollssupportrars attityder gentemot homosexualitet kontra resten av populationen. Med hjälp 

av Puranens studie, som är baserad på data från World Value Survey (WVS), får vi ett underlag 

för jämförelsen.  

 

5.4.2 Enkätundersökning 

Eftersom de stora folkundersökningarna så som till exempel World Value Survey inte innehåller 

frågor om just homosexualitet kopplat till fotboll behövde vi utforma en egen enkät för att få ett 

adekvat material att använda oss av. Frågorna i enkäten ger respondenten möjlighet att svara på 

ett för studien användbart sätt. Enkäten består av 21 frågor som berör ämnena fotboll och 

homosexualitet. Alla som svarar på enkäten är anonyma, men för att få någon form av 

demografiskt underlag att jobba med ställs frågor om kön och ålder.  

Det empiriska materialet samlades in från två olika plattformar: Twitter och Svenskafans.com. 

Svenskafans grundades år 2000 och är Sveriges största fotbollssupporterforum där alla svenska 

fotbollslag i de högre divisionerna har varsin lagsida. Utöver den svenska sektionen finns även 

lagsidor för svenska supportrar till utländska klubbar, samt en supportergrupp som följer de 

svenska landslagen. Svenskafans motto är “av fans, för fans”, och sajten har närmare 190 000 

medlemmar och runt 340 000 unika besökare i veckan, och för att vara medlem krävs att man 

väljer ett favoritlag (Svenskafans.com, 2020). 

Vi skapade ett konto på Svenskafans.com med alias “Fotbollsenkäten” och delade sedan enkäten 

på 13 av 16 Allsvenska lags forum. Anledningen till att enkäten inte gick ut till alla 16 var på 

grund av att Stockholmsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby hade låsta forum med 

begränsad åtkomst. Sedan fortsatte vi att sprida enkäten via Twitter. Även här skapade vi ett 

fotbollsenkätenkonto. För att nå ut till så många som möjligt kontaktade vi flertalet kända 

sportjournalister som är inriktade på fotboll och bad dem hjälpa oss att sprida enkäten genom en 

retweet. Några av dessa delade enkäten, vilket bidrog till en ökning i antalet svar. Genom att 



använda Twitters funktion “tweetaktivitet” när enkäten stängdes för svar kunde det konstateras 

att inlägget haft 24 429 visningar, det vill säga antalet gånger personer såg vår tweet på Twitter. 

Vi kunde dessutom se att ”tweetengagemanget” var 1309, det vill säga antalet gånger som 

personer interagerade med vår tweet. Till syvende och sist kunde vi även konstatera att 679 

personer valt att trycka på länken till enkäten. Hur många av dessa som sedan svarat på enkäten 

är svårt att svara på. 

Vår enkät gjordes tillgänglig den 26/3 2020 och stängdes den 15/4 2020. Den besvarades av 642 

respondenter, varav 614 män (95,6 %) och 28 kvinnor (4,4 %). Den yngsta respondenten var 14 

år gammal och den äldsta 77 år gammal. Medelåldern är 34,38 och medianåldern 30. Av dessa 

642 respondenter skulle 633 personer kalla sig själva för fotbollssupportrar och därmed är de 

relevanta för studien.  

Nedan följer ett cirkeldiagram som redogör för hur ofta deltagarna tittar på fotboll. Frågan 

ställdes i syfte att operationalisera begreppet fotbollssupportrar ytterligare. 

Figur 1. Hur ofta tittar du på fotboll? Bortfallet är en person. 

 

Kommentar: Cirkeldiagrammet visar att samtliga deltagare förutom en tittar på fotboll minst en 

gång i månaden.  

 



5.5 Reliabilitet och validitet 

I kvantitativ forskning handlar reliabilitet om hur mycket slumpen kan förvränga resultatet, än hit 

och än dit. Därför är det viktigt att mätinstrumenten, i detta fall enkätfrågorna, är formulerade så 

noggrant som möjligt, tydligt formulerade och omöjliga för respondenten att misstolka. Hög 

reliabilitet innebär alltså hög tillförlitlighet och frånvaro av slumpmässiga fel, vilket är 

eftersträvansvärt, och innebär att studien ska kunna göras om med liknande resultat (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 104).  

Ett iögonfallande problem med validiteten är att begreppet “fotbollssupporter” är svårdefinierat, 

eftersom gränsdragningen för vilka som kan klassas som supporterar respektive inte är väldigt 

diffus. Vidare är det svårt att urskilja nivåskillnader på supporterskap inom populationen. Är en 

person som lägger 20 timmar i veckan på sitt lag och åker på bortamatcher mer värd än en 

supporter som mestadels följer sitt lag från tv-soffan? Svaret på denna fråga skiljer sig 

förmodligen beroende på vem man frågar, men vi har valt att inte göra några speciella 

distinktioner eller ha några förutfattade meningar i denna fråga. Vi har dock valt att ha med 

frågor om hur ofta och på vilket sätt man konsumerar fotboll, men ett visst svar premieras inte 

över ett annat. Eftersom det är en webbenkät om ett känsligt ämne är det även svårt att veta 

huruvida folk har valt att inte svara på grund av att hen känner att dennes åsikter är “fel”, eller att 

personen svarar önskvärt istället för ärligt. Detta kan leda till att det är svårt att dra några 

slutsatser om populationen som helhet. Samtidigt är det- oavsett metodval - svårt att komma runt 

ovanstående problem - men det är definitivt något som är värt att ha i åtanke. (Borg & 

Westerlund, 2012, s.23) 

Det är svårt att säga någonting om ett eventuellt externt bortfall. Vi vet inte med säkerhet om en 

viss grupp individer är underrepresenterade på grund av att de inte har nåtts av enkäten eller valt 

att inte svara. Gällande internt systematiskt bortfall, vilket kan innebära att respondenter valt att 

inte svara på en fråga (Borg & Westerlund, 2012, s.23), fann studien inget sådant. Det 

motarbetades genom att pilottesta enkäten, samt formulera flera frågor som på olika sätt ämnar 

mäta samma aspekt. 

 



5.6 Etik 

Vid enkätens utformande har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer tagits i beaktning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det grundläggande individskyddskravet delas upp i fyra mer allmänna 

krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att 

uppfylla information-, samtyckes- och nyttjandekravet inleds enkäten med en informationsruta 

som klargör att deltagandet är frivilligt, att man kan avbryta när man vill, att enkätsvaren endast 

kommer användas i ett forskningssyfte samt att alla som svarar är anonyma och att svaren 

behandlas konfidentiellt. 

Eftersom enkäten innehåller frågor om ämnen och åsikter som kan anses vara känsliga eller 

tabubelagda var det av största vikt att konfidentialitetskravet applicerades på ett genomgående 

träffsäkert sätt. Detta gjordes genom att inte samla in någon som helst information som kunde 

användas för att identifiera en individ utifrån deras svar. 

  

5.7 Index och operationalisering  

För att mäta fotbollssupportrars attityder gentemot homosexualitet slogs frågorna/påståendena i 

enkäten, som utformats i syfte att operationalisera termen, samman till ett index efter insamling 

av data. Skapandet av detta index grundade sig i tankar om att variablerna skulle samvariera. I 

syfte att bedöma den interna konsistensen i mätinstrumentet, det vill säga bedöma om de tänkta 

variablerna skulle fungera tillsammans i ett index, utfördes en reliabilitetsanalys (Kjellberg & 

Sörqvist, 2015, s.88). Reliabilitetsanalysen använder sig av det matematiska måttet Cronbachs 

alfa, vars värde varierar mellan 0 och 1 där 0 innebär en total frånvaro av samvariation och 1 

total samvariation. Studien fann att Cronbachs alfa=0,662. Studien ansåg, efter att ha diskuterat 

med handledare, att värdet var tillräckligt högt för att den interna konsistensen kan tolkas som 

rimlig, och att ett index kunde skapas. 

Detta index benämns hädanefter som “Attitydindex”. Dessa variabler är samtliga kopplade till 

attityd gentemot homosexualitet och besvaras i enkäten på en likertskala 1-5, där 1=stämmer inte 

alls, och 5=stämmer helt och hållet. Variablerna är följande: 

1. Alla inom elitfotbollen ska ha samma rättigheter. 



2. Om en spelare i mitt lag skulle komma ut som homosexuell skulle jag stötta det beslutet. 

3. Jag tycker att det är bra när media uppmärksammar HBTQ-frågor. 

4. Jag skulle sluta följa mitt favoritlag om en spelare kom ut som homosexuell. 

5. Homosexualitet hör inte hemma inom fotbollen. 

Vid skapandet av attitydindex kodades de två sistnämnda påståendena om till ett reverserat dito 

då de höga värdena för de påstående indikerade negativa attityder gentemot homosexualitet inom 

herrfotbollen. Detta för att det högsta värdet i samtliga variabler i index ska innebära en positiv 

attityd gentemot homosexualitet. Därefter summerades svaren för de fem variablerna, vilket 

innebär att ett indexvärde skapats. Detta möjliggör för analyser på intervallskalenivå, i detta fall 

korrelationsanalys. Attitydindex kommer sedan att verka som beroende variabel i analys och 

resultat.  

  

5.8 Analysförfarande 

I syfte att besvara studiens frågeställningar ter det sig intressant att först och främst skapa sig en 

bild av enkätresultatet genom att titta på deskriptiv statistik och frekvenser. Sen därefter påbörja 

en djupare analysprocess som utgår ifrån attitydindex, framtaget i syfte att överblicka 

stickprovets attityder gentemot homosexualitet inom herrfotboll, samt i jämförelse med tidigare 

forskning. Studien ämnar att redogöra för attitydindex i form av ett histogram. 

En del av analysen kommer även bestå av en jämförelse av fotbollssupportrars syn på 

homosexualitet utifrån attitydindex och den svenska majoritetsbefolkningens syn på 

homosexualitet utifrån enkätsvar inhämtade från World Value Survey, vars medelvärde ligger på 

8,18 på skalan 1-10 där 10 är positiv (Puranen, 2019, s. 183). Denna jämförelse är intressant och 

relevant utifrån det teoretiska antagandet om att det finns en maskulin hegemoni inom fotbollen. 

Cleland (2014)  märkte att i grupper gavs de som anpassade sig till den maskulina normen som 

ansågs vara över de andra, sociala fördelar och en plats i eller i närheten av den hierarkiska 

toppen. Exempelvis våld, sexism och homofobi gav således fördelar i ett fotbollslag på ett 

hierarkiskt plan, medan homosexualitet var längst ner i den hierarkiska ordningen. Rädslan för 

att framstå som homosexuell skapar ett klimat där pojkar och män vill motbevisa detta (Cleland, 



2014). Herrfotbollen består av förklarliga skäl mestadels av män, medan samhället i stort är 

jämnt fördelat mellan könen. Detta skulle därför eventuellt kunna leda till att attityder kring 

mansidealet inom fotbollen skiljer sig från den samhälleliga bilden, och att det därför finns 

skillnader i synen på homosexualitet.  

Sedermera kommer detta index användas som beroende variabel i en korrelationsstudie med den 

oberoende variabeln ålder. Detta är intressant att undersöka dels då tidigare forskning visar att 

fotbollen blivit mer accepterande, exempelvis Adams & Kavanagh (2017) menar att deras 

resultat vittnar om ett potentiellt mer socialt inkluderande klimat än tidigare. Dels är det 

intressant att undersöka utifrån Ingleharts socialisationshypotes. Enligt den borde de som är äldre 

och vuxit upp i en tid då homosexualitet var något annat ha annorlunda attityder jämfört med de 

som vuxit upp i en mer liberal tidsålder. Hypotesen är sålunda att unga fotbollssupportrar är mer 

positiva till homosexualitet inom herrfotbollen, då unga människor tenderar vara mer 

öppensinnade utifrån våra operationaliseringar av positiva attityder gentemot homosexualitet. 

Det vore därför intressant att kunna utröna om korrelationskoefficienten påvisar tendenser som 

stödjer vår hypotes.  

Fortsättningsvis ämnar studien att undersöka om det finns en korrelation mellan attityder 

gentemot homosexualitet och ifall respondenten upplever en machokultur inom herrfotbollen. 

Anledningen till detta är att den sistnämnda variabeln är intressant att tolka utifrån Connells 

hegemoniska maskulinitetsteori. Dessutom visade enkäten att frågan om machokultur fick 

väldigt blandade svar, och studien vill ta reda på varför. Vår hypotes är att korrelationen kommer 

vara positiv, det vill säga att de som upplever en machokultur inom herrfotbollen kommer ha 

högre medelvärde på attitydindex och därmed en positivare attityd gentemot homosexualitet. 

Med andra ord tror vi att erkännandet av machokultur inom fotbollen korrelerar med mer 

positiva attityder gentemot homosexualitet inom herrfotbollen. 

Vidare ämnar studien att genom diagram redogöra för svarsfrekvenser i flersvarsfrågan Om du 

hör homofobiska kommentarer i samband med en fotbollsmatch är det mest troligt att du… 

Denna fråga är intressant, dels för att den även innefattar ett frisvarsalternativ där respondenten 

kan bidra med kvalitativa data, men främst på grund av sitt tolkningsdjup. De givna 

svarsalternativen är utformade i syfte att vara så beskrivande som möjligt för att skapa förståelse 



för om individer är; obrydda, påverkade men inte tillräckligt för att agera, benägna att stå upp 

mot homofobi, samt om de är benägna att agera om någon annan tar initiativ. Studien kommer 

även att redogöra för några av respondenternas egna svar i syfte att ge kvalitativ tyngd till 

undersökningen, samt i hopp om att skapa större förståelse för resultatet. 

  



6. Resultat 

I detta avsnitt kommer studiens resultat av analysen presenteras. Först redovisas deskriptiv 

statistik av de variabler som används vid analysförfarandet. Vidare följer resultatet av 

korrelationsanalysen med “attitydindex” som beroende variabel och “ålder” som oberoende 

variabel. Därefter presenteras en korrelationsanalys med “attitydindex” som beroende variabel 

och “upplevd machokultur” som oberoende variabel. Sedan redovisas deskriptiv statistik kring 

hur respondenterna skulle agera om de hörde homofobiska kommentarer i samband med 

fotbollsmatch, samt dessutom kommer några av respondenternas egna svar på samma fråga 

redogöras för i syfte att addera kvalitativa element till resultatet. 

  

6.1 Attityder till homosexualitet 

Nedan följer ett histogram över frekvenser av attitydindex. Indexet bygger på svaren från fem 

olika enkätfrågor och ger en adekvat översiktsbild av populationens inställning till 

homosexualitet. Enkätfrågorna besvarades genom att respondenten fick välja ett tal mellan ett 

och fem för att beskriva hur mycket eller lite hen höll med i ett påstående, följaktligen går därför 

även indexets värden går mellan ett och fem. Bortfallet är 14 personer, vilket betyder att indexet 

består av 628 valida svar.  

Figur 2. Attitydindex - attityder till homosexualitet inom herrfotboll 

 



I ovanstående figur ser vi att de fotbollssupportrar som svarade på enkäten har en övervägande 

positiv inställning till homosexualitet inom fotbollsvärlden. Medelvärdet är 4,64 med en 

standardavvikelse på 0,55, med andra ord finner man den största andelen av svaren i spannet 

mellan 4,1 och 5. Typvärdet är 5 och medianen 4,8. Två stycken respondenter fick det lägsta 

värdet, det vill säga 1. 

Utifrån tidigare forskning och enligt Bi Puranens forskning av World Value Survey-data som 

beskriver att Sveriges attityder till homosexualitet ligger på 8,18 av 10, hade det varit naivt att 

förvänta sig ett lågt värde på indexet. Däremot går det att argumentera för att det möjligtvis är 

oväntat högt - framförallt när man har fotbollens historiskt sett problematiska relation till 

homosexualitet i åtanke, samt att den är så pass mansdominerad rakt igenom. Det talas också ofta 

om att den machokultur som ibland kan finnas bland män för med sig attityder och värderingar 

som anses var en motpol till de attribut som tillskrivs homosexuella personer. Därför är vårt 

medelvärde på 4,64 och typvärdet 5 anmärkningsvärt.  

De allra flesta har alltså en mycket positiv inställning till homosexualitet inom fotbollen, 

vilket går i linje med att svenskar i regel är för frihetliga och självbestämmande värderingar. Man 

bör dock ställa sig frågan om värdet verkligen illustrerar den faktiska inställningen bland 

supportrar på ett representativt sätt, eller om självskattningen och insamlingen av data i någon 

mening påverkar resultatet. 

Det är fullt möjligt att anledning till vårt resultat är att folk svarar på ett sätt de tror är önskvärt, 

vilket i så fall är att man bör ha en positiv inställning till öppenhet och frihetliga värderingar och 

därmed även till homosexualitet. Det finns dock en ännu större möjlighet till att folk som har 

åsikter som inte anses vara åtråvärda helt enkelt väljer att inte svara på enkäten. Det ska också ta 

i beaktning hur Twitter, en av plattformarna där enkäten spreds, är utformat. Eftersom 

användarna själva väljer vilka personer som ska dyka upp i ens flöde är det troligt att de flesta 

personerna som följer en viss individ har liknande åsikter eller delar samma världsbild som 

personen i fråga. När då enkäten “retweetas” av en sportjournalist når den därför ut till en ganska 

homogen grupp. Det ger en trygghet att ta del av information och innehåll som bekräftar ens 

världsbild.  



Huruvida det faktiskt finns en tillräckligt stor andel personer med andra åsikter vars svar hade 

förändrat resultatet markant är dock omöjligt att svara på. Men genom att studera svaren på 

frågor som inte inkluderades i index kan vi i alla fall kanske få en fingervisning om 

sannolikheten för att värdet ger en något förskönande bild. 

 

6.2 Attityder till homosexualitet och ålder 

Tabellen nedan beskriver sambandet mellan attityder till homosexualitet inom herrfotbollen och 

ålder. Bortfallet är 16 personer. 

Tabell 1. Korrelationsanalys för Attitydsindex och Ålder. 

    Ålder                   

Attitydindex   -0,086*       

Kommentar: * = p < 0.05.  

I tabell 1 jämförs den beroende variabeln attitydindex med den oberoende variabeln ålder. 

Korrelationskoefficienten är -0,086, vilket påvisar en negativ korrelation med en minskning i 

variabeln attitydindex då variabeln ålder ökar. Ju högre ålder, desto lägre värde på attitydindex 

och därmed negativare attityd till homosexualitet inom herrfotbollen. Resultatet är signifikant på 

0,05-nivå, vilket innebär att vi med 95 % säkerhet kan konstatera en negativ korrelation mellan 

variablerna attitydindex och ålder. 

  

6.3 Attityder till homosexualitet och upplevd machokultur 

Här presenteras först frekvenser och deskriptiva data för variabeln “upplevd machokultur” och 

därefter en korrelationsstudie mellan variablerna attitydindex och upplevd machokultur, där 

attitydindex verkar som beroende variabel och upplevd machokultur som oberoende variabel. 

  



6.3.1 Upplevd machokultur 

I figuren nedan presenteras frekvenser gällande om respondenten upplever att det finns en 

machokultur inom fotbollen i Sverige i form av ett histogram. Svarsalternativen är 1 till 5, där 1 

innebär “Stämmer inte alls” och 5 innebär “Stämmer helt och hållet”. Bortfallet är 10, vilket 

innebär att antalet valida svar är 632. 

Figur 3. Upplevd machokultur inom svensk fotboll 

 

Figuren ovan visar att de flesta upplever en machokultur till viss mån. Medelvärdet är 3,56 med 

en standardavvikelse på 1,027, en relativt stor standardavvikelse i jämförelse med de andra 

påståendena i enkäten, vilket gör det än mer intressant. Median och typvärde är 4. Figuren visar 

även att 29 respondenter inte alls höll med om påståendet och valde det lägsta värdet 1. 

  

6.3.2 Korrelationsstudie mellan attitydindex och upplevd machokultur 

Tabellen nedan beskriver sambandet mellan attityder till homosexualitet inom herrfotbollen och 

“upplevd machokultur” inom herrfotbollen. Bortfallet är 15 personer. 

 

 



Tabell 2. Korrelationsanalys för Attitydindex och Upplevd machokultur 

    Upplevd machokultur                   

Attitydindex   0,285***       

Kommentar: *** = p < 0.001.  

I tabell 2 ovan jämförs den beroende variabeln attitydindex med den oberoende variabeln 

“upplevd machokultur”. Korrelationskoefficienten är 0,285, vilket är en positiv korrelation som 

innebär att ju högre värde i variabeln “upplevd machokultur” desto högre värde på attitydindex 

och vice versa. Resultatet är signifikant på 0,001-nivå, vilket innebär att vi med 99,9% säkerhet 

kan konstatera en positiv korrelation mellan variablerna attitydindex och “upplevd machokultur”. 

  

6.4 Vilja att stå upp mot homofobi i samband med fotbollsmatch 

Nedan följer ett cirkeldiagram som beskriver hur respondenterna skulle agera om de hörde 

homofobiska kommentarer i samband med fotbollsmatch. Enkätfrågan var en flersvarsfråga där 

respondenterna fick välja ett eller flera alternativ, samt lägga till kommentarer.  

Figur 4. Hur supportrar reagerar vid homofobiska kommentarer 

 



Figur 4 ovan visar hur många respondenter som valt varje alternativ. “Reagerar inte alls”, “vet 

ej” och “knyter näven i fickan” utgör cirka 77 % av svaren. Detta betyder att drygt tre av fyra 

personer inte på något sätt hade påtalat eventuella homofobiska kommentarer i samband med 

fotbollsmatch. Endast cirka 13,5% hade valt att själva ta initiativet och konfrontera personen som 

gjorde uttalandet, medan cirka 9 % hade hängt på de ~13 % som tar initiativ. 

På ovanstående fråga hade respondenterna möjlighet att fylla i egna svar och tankar. Det finns 

alltså en kvalitativ aspekt av frågan som här kommer redovisas i textform. Det finns inte 

utrymme att redovisa alla kommentarer, men bland svaren går det att utröna vissa teman om hur 

folk hade förhållit sig till situationen  

Ett tema som tydligt framgår från frisvaren är att individer drar sig för att konfrontera personer 

som säger homofobiska kommentarer på grund av att man inte vet vad responsen blir. På 

fotbollsläktaren finns det personer med våldskapital och många anser därför att det inte är värt 

risken att hamna i en konflikt som potentiellt kan urarta i handgemäng. Det finns en ”vi och dem-

känsla”. Man distanserar sig och tar ställning emot åsikterna som torgförs – men bara inombords 

”Beror på om jag uppfattar personen som hotfull, skulle nog 

inte riskera ett slagsmål för att säga ifrån. Tyvärr” 

“Beror på hur "farlig" denne ser ut” 

Samma sak gäller dock inte när kommentaren kommer från en person som man känner. I den 

situationen är folk mycket mer benägna att konfrontera eller ”tillrättavisa” personen som gjorde 

uttalandet. En uppenbar skillnad gentemot det föregående temat är att folk är relativt säkra på 

vilket gensvar man kommer att få när man känner personen ifråga. Den underliggande känslan 

av att man potentiellt kan hamna i slagsmål existerar inte här. 

“Om det är en vän eller person i mitt sällskap säger jag 

till om personen uttrycker sig homofobiskt, rasistiskt osv 

men annars inte.” 

“Beror på situationen, sådana jag känner tillrättavisar 

jag.” 



En annan aspekt som framgår av svaren är känslan av och viljan till förändring över 

generationsgränser. En del påpekar att det har skett en förändring jämfört med ett antal år tillbaka 

i tiden. Andra tycker det är viktigt att påpeka för sina barn att det inte är okej att uttrycka sig 

homofobiskt. Denna trend överensstämmer med Ingleharts teori om ekonomisk trygghet ger 

större utrymme för postmaterialistiska värderingar, eftersom de ekonomiska förutsättningarna 

kopplade till fotboll har förbättrats avsevärt jämfört med 1900-talet - både bland spelare och 

supportrar   

“Tydligt berättar för mina barn att kommentaren är 

konstig/fel, gärna så att personen hör.” 

“Det har ändrat sig så mycket sen 80-talet” 

En del av anser dock att kontext är viktigt, samt att det inte nödvändigtvis är så att man kan eller 

ska koppla ihop fotboll med homosexualitet och homofobi. Istället menar man på att det är ett 

samhällsproblem i stort och att man bör särskilja på fotboll och politik, eller så är man av åsikten 

att den delen som eventuellt uttrycker homofobiska kommentarer är så pass liten att det inte kan 

ses som ett problem. Det förekommer också en ton av ”locker room talk” där man tycker att 

vissa saker, så som till exempel ”trash talk”, tillhör fotbollen och att det som sägs får ses i den 

kontexten. 

“Blanda inte ihop "trash talk" med verklig rasism och 

homofobi. Alla fotbollsspelare inklusive jag själv har 

blivit kallad allt möjligt. Det liksom ingår i fotbollen. 

>99,9% av spelare och supportrar är hyggliga 

människor som ser jämlikt på olikheter” 

“Det förekommer sällan och är inte ett fotbollsproblem. 

Det är ett samhällsproblem.” 

Det som framgår av svaren är hur brett spektrumet är när det kommer till tankegången hos 

individen som hör homofobiska kommentarer i samband med fotbollsmatch. När frisvaren ställs 

i relation till attitydindexet ser vi att det finns flera andra aspekter än bara inställningen till 

homosexualitet som vägs in när en situation uppstår på läktaren. Rationaliserandet av ens egen 



reaktion - eller brist på reaktion - blir då tydlig. Somliga har en vilja att säga ifrån, men vågar 

bara göra det till folk man känner. Som förälder finns det ett intresse av att påpeka för sina barn 

att det är “fel” och på så vis förändra klimatet över tid. Slutligen har vi dem som distanserar sig 

från åsikterna, men som tar bort fotbollen från kontexten 

 

6.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultaten att de flesta har en väldigt positiv attityd gentemot 

homosexualitet inom herrfotbollen. Vidare fann studien att det finns en negativ korrelation 

mellan attityder till homosexualitet och ålder, vilket innebär att ju äldre man blir desto negativare 

attityder. Ändock var korrelationen ganska svag, endast -0,086, om än på signifikant nivå. 

Resultatet fann även en signifikant positiv korrelation mellan upplevd machokultur inom fotboll 

och attityder till homosexualitet, ergo ger insikt och erkännande av machokultur positivare 

attityder. Sambandet var 0,285. Därefter presenterades deskriptiva data gällande vad en person 

skulle göra om hen hörde homofobiska kommentarer i samband med fotbollsmatch, samt utvalda 

fria svar på samma fråga från respondenter. 



7. Diskussion och analys 

I det här avsnittet kommer resultatet analyseras och diskuteras. Först diskuteras resultatet utifrån 

studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning. Vidare kommer studiens upplägg och 

metodologiska aspekter diskuteras, samt kommer förslag på vidare forskning presenteras. 

 

7.1 Resultat i förhållande till teori  

I det här delavsnittet kommer resultatet att tolkas utifrån studiens teoretiska ramverk. Dessa är 

Connells teori om maskulin hegemoni, samt Ingleharts socialisationshypotes och 

knapphetshypotes. 

 

7.1.1 Connells maskulina hegemoni 

Med maskulin hegemoni menar Connell att det finns en grupp heterosexuella män som 

tillskansat sig rätten att bestämma vilka normer och värderingar som ska vara gällande i 

samhället, samt hur dessa upprätthålls. I teorikapitlet redogjordes för hur individer i en grupp kan 

delas upp utifrån vilken roll och förhållningssätt individen har till det rådande mansidealet. 

Enligt Connell innefattar mansidealet attribut såsom att mannen bör vara stark, orädd, rationell, 

stoisk med mera. I motsatt ände hittar vi de underordnade - personer med attribut som står i stark 

kontrast till vad det enligt rådande normer innebär att vara man - som hamnar längst ner i 

hierarkin. De flesta män befinner sig dock mittemellan dessa två grupper. De lever inte upp till 

mansidealet och kan inte aktivt delta i formandet av de styrande normerna, men de är heller inte 

tillräckligt långt ifrån idealet för att klassas som underordnade. Istället tillhör de en form av tyst 

majoritet som eventuellt kan dra nytta av att vara heterosexuella män, men samtidigt slipper stå 

vid frontlinjen. 

Hur uppdelningen ser ut på en fotbollsläktare går att diskutera, men de hänförda 

supportergrupperna - även kallade “ultras” - har definitivt en maktposition på läktarplats. De 

personerna som tillhör dessa grupper har helt enkelt ett större maktkapital än vad personer som 

sitter på familjeläktaren har. Uppstår det “situationer” i samband med en fotbollsmatch är det allt 

som oftast kortsidorna, där de mest inbitna och högljudda supportrarna står, och inte 



barnfamiljerna som är inblandade. Associationen mellan machokultur och fotboll bygger till viss 

del på bilden av den typen av supporter. Det hade dock varit fel att måla upp en bild av 

ultraskulturen som är genomgående negativ, och sedan belysa alla andra supportrar på ett positivt 

sätt. Så är givetvis inte fallet, men utifrån Connells teori om hur maskulin hegemoni är uppbyggd 

och fungerar ter sig denna gruppindelning relativt självklar. 

Frågan är då om de som har valt att delta i vår studie tillhör den styrande delen, eller om de 

antingen är en del av den tysta majoriteten eller de underordnade. Eftersom attityden är så pass 

övervägande positiv bör man kanske anta att det är den attityden som är norm. Samtidigt visar 

resultatet på att den positiva inställningen till trots är det inte alla som är beredd att konfrontera 

eller utmana personer som uttrycker homofobiska kommentarer. Detta kan tolkas som ett tecken 

på att individerna i studien inte identifierar sig som styrande och normbildande. Det är på sätt 

och vis underförstått att fotbollsläktare är en plats där det finns en machokultur och individer 

med ett visst våldskapital. Därför väljer personer att inte konfrontera främlingar, utan man håller 

sig till att tillrättavisa folk man är trygg med och vet att man själv inte blir utmanad på något sätt. 

Utifrån resultatet kan vi se att en positivare inställning till öppenhet gentemot homosexualitet 

inom fotbollen korrelerar med åsikten om att det finns en upplevd machokultur inom svensk 

fotboll. Enligt Connells maskulina hegemoniteori är detta en aning motsägelsefullt. Eftersom 

machokultur i dagens samhälle bär med sig negativa konnotationer vore det uppseendeväckande 

om personer i en styrande position både vill cementera normer som förknippas med machokultur 

och sedan även erkänna dess existens. Ur denna synvinkel finns därför endast två alternativ: 

(1) deltagarna i studien tillhör antingen de underordnade eller den tysta majoriteten (2) Connells 

maskulina hegemoniteori är alldeles för extrem och hårdragen i sin utformning. 

När det kommer till resultat bestående av siffror är det lätt att tolka allt som svart eller vitt och 

samma sak gäller applicerandet av Connells maskulina hegemoniteori. Om vi istället tar ett steg 

tillbaka ter sig en mildare tolkning mer rimlig. Att det finns en icke uttalad hierarki på 

fotbollsläktarna som ligger i linje med Connells tankar om hur gruppindelning fungerar inom 

maskulin hegemoni får anses vara korrekt. Det krävs till exempel att man uppfyller en viss 

normstandard för att kunna vara med i en ultrasgrupp. Detta stärks också av att många anser att 

det finns en upplevd machokultur inom fotbollen, vilket Connell menar är en grundpelare för den 



maskulina hegemonin. Samtidigt är det dock inte nödvändigtvis så att machokulturen 

genomsyrar hela fotbollskulturen, utan snarare att det finns inslag av macho. 

Majoriteten av supportrarna kan inte tillhöra den styrande gruppen, men de är inte heller på något 

sätt underordnade. Attityden till homosexualitet är övervägande positiv bland studiens deltagare, 

vilket reflekterar bilden som finns i övriga samhället. En viktig del av Connells teori är att 

normstandarden är föränderlig - det kan ske paradigmskiften. I resultatet ser vi också att det finns 

en liten - men ändå signifikant - korrelation mellan ålder och attityd. Det är väl dokumenterat att 

homosexualitet och fotboll historiskt sett inte har gått ihop, men samtidigt kan vi se att attityden i 

det avseendet har förändrats. En tolkning av resultatet är därför att vi nu befinner oss i ett 

gränsland mellan det gamla och det nya. Inställningen har på det stora hela förändrats, men det 

har inte skett ett officiellt paradigmskifte. Kanske är detta på grund av att det inte finns några 

öppet homosexuella spelare att faktiskt förhålla sig till. 

 

7.1.2 Socialisations- och knapphetshypotesen 

Den negativa korrelationen mellan attitydindex och ålder stödjer Ingleharts 

socialisationshypotes, givet att fotbollsklimatet blivit mer progressivt och inkluderande med 

tiden. De äldre fotbollssupportrarna har förmodligen varit med om ett mindre inkluderande 

klimat under sin uppväxt tillika socialisationsprocess, och tillskansat sig värderingar och attityder 

som inte är lika eftersträvansvärda i dagens fotbollsklimat. Socialisationshypotesen grundar sig i 

att man är ett barn av sin tid, och många fotbollssupportrar har förälskat sig i sporten från tidig 

ålder och vuxit upp med sitt fotbollsklimat med värderingar därefter. 

Enligt hypotesen borde de som vuxit upp i en tid där såväl omklädningsrumsjargong som 

taktiska spelsätt på planen premierade tuffhet och styrka, där läktarkulturen var mindre reglerad, 

där homosexualitet inte innebar vad det gör idag, ha åsikter som påverkats av detta. 

Homosexualitet var brottsligt i Sverige fram till 1944. Homosexualitet var klassat som en 

psykisk sjukdom i Sverige fram till 1979. Homosexuella äktenskap var inte lagligt i Sverige 

förrän 2009. Å andra sidan växer de nya generationerna upp på läktare där rasism, våld och 

homofobi inte är lika vanligt. De formas av tränare och lagkamrater i omklädningsrum som är 

påverkade av vår mer inkluderande, om än långt ifrån perfekta, samtid.  



Korrelationsstudien visar ett svagt negativt samband mellan ålder och attityder till 

homosexualitet, men det resultatet är starkt påverkat av det väldigt positiva medelvärdet av 

attityderna. Attityder är föränderliga, men det tar tid, och varje generation påverkas av sin samtid 

och av de generationer som gått före. Det ger emellertid hopp om att utsikterna för en positiv 

utveckling är goda. 

Det höga medelvärdet i index går även det att tolka utifrån Ingleharts socialisations- och 

knapphetshypotes. Med vetskapen om att medianåldern är 30 år, och medelålder 34 år, kan vi dra 

slutsatsen att de flesta som deltagit i studien är unga och har växt upp i en postmaterialistisk tid. 

Enligt Inglehart förändras samhällets värderingar med tiden och blir allt mer frihetliga ju starkare 

samhället är ur ett materialistiskt perspektiv (Inglehart, 1977, s.23). Dessutom ligger Sverige, 

enligt WVS, i topp när det gäller frihetliga värderingar (Puranen, 2019, s.176). Å andra sidan 

menar Inglehart i sin knapphetshypotes att samhälleliga kriser, exempelvis krig eller ekonomiska 

kriser, kan medföra en tillbakagång till mer materialistiska värderingar eftersom det kan behöva 

prioriteras. En i dagsläget överhängande ekonomisk kris kan exempelvis skapa ett större fokus på 

tak över huvudet och mat på bordet snarare än frihetliga, självuppfyllande värderingar, och enligt 

hypotesen kommer liberalismen minska. 

Socialisationshypotesen kan också appliceras åt andra hållet, såsom gällande resultatet kring vad 

respondenten skulle göra “om hen hörde homofobiska kommentarer i samband med 

fotbollsmatch”, där resultatet inte visar lika positiva tendenser som i attitydindex. Här visar 

resultatet att de flesta skulle agera passivt vid homonegativa yttringar i deras direkta närhet, trots 

att deras självskattade attityder gentemot homosexualitet är positiva. Detta skulle kunna bero på 

machokulturen inom fotboll, som upplevs av de flesta i studien. Machokulturen är en del av den 

gamla fotbollen som aldrig riktigt suddats ut över generationerna. Socialisationshypotesen 

fokuserar på de formativa åren, vilket kan innebära att förändringar sker långsammare i ett 

fotbollssammanhang, där man i stor utsträckning agerar utefter vad äldre säger åt en att göra, än i 

samhället i stort. Som ung fotbollsspelare tränas man av en äldre tränare, som ung går man på 

matcher med föräldrar eller andra äldre. En machokultur blir därmed svår att sudda ut.  

Sammanfattningsvis är det möjligt att applicera teorin på resultatet. Emellertid hade en 

regressionsanalys som jämför olika generationer i studien, exempelvis åldersspannen 0-35 år, 35-



55 år, och 55-100 år, gjort teorin än mer tydlig som förklaringsmodell för att utröna 

attitydskillnader mellan generationer. I slutändan är teorin inte den optimala 

förklaringsmodellen, då det är alldeles för många svårtolkade parametrar inom fotbollen som 

påverkar individens förhållningssätt och attityder gentemot homosexualitet. Fotbollen finns i alla 

samhällsklasser och är ett universellt språk. Det finns givetvis en övergripande fotbollskultur, 

men varje klubb har sin identitet och varje individ har sin bakgrund, vilket gör det svårt att 

generalisera ett resultat till hela populationen utifrån socialisations- och knapphetshypotesen. 

  

7.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

I följande del kommer tidigare forskning och studiens resultat att jämföras och diskuteras. Först 

jämförs forskning gällande maskulinitet och homofobi, därefter tidigare forskning med 

supportrar, och slutligen forskning som beskriver en positiv förändring. 

  

7.2.1 Maskulinitet och homofobi inom fotboll 

Adams, Anderson & McCormack (2010) upplevde i sin observationsstudie en machokultur där 

det var viktigt att vara tuff, en krigare. Framförallt tränarna var väldigt tydliga med att det var en 

sport för män genom att uttrycka kvinnoförakt och homofobi, vilket stärker bilden av att det 

finns en bakåtsträvande könsnormativitet och misogyni även i relativt modern tid. I vår 

enkätstudie fann vi att de flesta upplevde en machokultur inom fotbollen i Sverige, men att det 

ändå fanns en spridning i resultatet, främst i jämförelse med andra variabler. Vi fann också i vår 

korrelationsstudie mellan upplevd machokultur och attitydindex att de som upplevde en 

machokultur hade mer positiva attityder till homosexualitet inom fotbollen. Detta resultat påvisar 

tendenser till att ett erkännande av en ohälsosam kultur innebär sundare, mer progressiva 

värderingar, vilket skapar möjligheter för ett mer inkluderande klimat framgent.  

I Osborne & Wagners intervjustudie (2007) fann författarna att manliga studenter som deltog i 

lagidrotter var tre gånger troligare att uttrycka homofobiska åsikter jämfört med andra, och att 

lagidrott är kopplat till homofobi. Vår studies index visar tvärtom att de flesta har 

överväldigande positiva attityder gentemot homosexualitet. Däremot utfördes deras studier på 

aktiva idrottare, och vår studie på fotbollssupportrar. Vi utförde heller inte en regressionsanalys, 



men vi kan åtminstone konstatera att väldigt få respondenter hamnat långt ner på index och 

således har negativa attityder gentemot homosexualitet. Osborne & Wagner upptäckte också att 

deltagande i icke-atletiska aktiviteter med akademiska inslag var mycket troligare att reagera när 

de hör homofobiska yttringar jämfört med de som inte deltar. Det är svårt att dra en stor koppling 

till vår studie, men i enkätresultaten redovisas att endast en ungefärlig fjärdedel av deltagarna i 

studien aktivt skulle agera och konfrontera någon som uttryckt sig homofobiskt i samband med 

fotbollsmatch. 

Fortsättningsvis går vårt resultat i linje med Adams & Kavanaghs (2017) intervjustudie, med 

skillnaden att de intervjuade 14-åriga fotbollsspelare.  De fann att väldigt få aktivt skulle utmana 

homofobiska kommentarer och stå upp mot homofobi, och att passivitet är normen i 

sammanhanget. Vår studie visar att ungefär hälften inte skulle reagera alls, eller att de inte vet 

hur de skulle agera. Ytterligare en ungefärlig fjärdedel skulle däremot “knyta näven i fickan”, det 

vill säga bli irriterade men inte våga stå upp mot homofobin.  

Studierna liknar inte varandra i metod, men resultaten drar åt samma håll, vilket ger skäl till att 

tro att det finns ett mönster. Å andra sidan fann Adams & Kavanagh att pojkarnas attityder 

gentemot homosexualitet var övervägande positiva, och att klimatet var väldigt positivt och 

inkluderande. Detta visar sig även i vårt attitydindex, där attityderna är väldigt positiva. 

Sammantaget menar Adams & Kavanagh att deras resultat indikerar på ett bättre klimat, men att 

passivitet är normen när homofobin blir konkret, en tolkning som vår studie styrker och som är 

relevant även gällande fotbollssupportrar i Sverige.  

  

7.2.2 Tidigare forskning med supportrar 

Cashmore & Cleland (2012) menar att synen på homosexualitet förändrats markant inom 

fotbollen sedan 1990-talet, där undersökningar visade att det var ett hotfullt klimat att komma ut 

i. Deras enkätstudie på fotbollssupportrar från 2010 visade att 93 % av respondenterna tyckte att 

homofobi och fotboll inte hör ihop. Vår studie är metodologiskt annorlunda från deras, men våra 

resultat är i jämförande bemärkelse väldigt lika. Medelvärdet av vårt attitydindex var 4,64 av 5, 

vilket är procentuellt är ytterst jämförbart med Cashmore & Clelands studie. Fotbollssupportrar 

ger åtminstone sken av att vara överväldigande positiva till homosexualitet inom fotbollen i båda 



studierna. Cashmore & Clelands studie innefattar även kvalitativa data, där respondenterna fått 

svara och resonera fritt kring varför homosexualitet är så tabubelagt inom herrfotbollen. Denna 

fråga ställdes dessvärre inte i vår enkät.  

Utifrån vår forskning har vi sett att många har svårt att aktivt stå upp mot homofobi i samband 

med fotbollsmatch, att det är enklare att vara passiv i dessa lägen. Något vi inte tog reda på 

däremot är hur det ser ut på svenska fotbollsforum. Det fanns helt enkelt inte tid att utföra en 

diskursanalys, och därtill är vi medvetna om att många fotbollsforum är filtrerade från kränkande 

kommentarer. Emellertid har Cleland (2015) genom diskursanalys funnit att supportrar uppvisar 

en med tiden ökande positivism gällande attityder gentemot homosexualitet inom fotboll på 

forum. Studien visar att homofobiska inlägg på forum bemöts med kritik i allt större utsträckning 

än tidigare, och att homofobin, åtminstone i textform, blir allt mer stigmatiserad på forum.  

Detta hade varit intressant att åtminstone fråga om i vår enkät, men dessvärre frågade vi i vår 

pilotenkät endast ifall respondenterna var aktiva på forum, och det var väldigt få som diskuterade 

ofta/mycket ofta på forum. Därför valde vi att inte bygga vidare på Clelands forskning, men vi 

kunde åtminstone utröna att en stor majoritet av fotbollssupportrar tycker att homosexualitet bör 

vara en självklarhet inom fotbollen. 

Campbell et al. (2011) fann att fotbollssupportrar misstänker att klubbar och agenter projicerar 

rollen som homofober på supportar. Detta eftersom att klubbar och agenter tror att fansen skulle 

vända sig mot klubben om en spelare kommer ut som homosexuell, åtminstone enligt fansen. 

Vår studie fann däremot att 90 % valde svarsalternativet “stämmer helt och hållet” på påståendet 

“om en spelare i mitt lag kom ut som homosexuell skulle jag stötta de beslutet”. Endast 1,4 % 

valde alternativet “stämmer inte alls”. Vidare fann vi att 95,1% valde alternativet “stämmer inte 

alls” på påståendet “jag skulle sluta följa mitt favoritlag om en spelare kom ut som öppet 

homosexuell”.  

Dessa siffror ger supportrarna i ovan nämnda studie någorlunda stöd i sina misstankar, 

åtminstone att de inte är homofober. Däremot är det omöjligt att genom vår metod hitta bevis för 

att klubbar och agenter medvetet eller omedvetet projicerar homofobi på fotbollssupportrar för 

sin egen vinning. Våra resultat visar trots allt att åtminstone svenska fotbollssupportrar skulle 

stötta homosexuella fotbollsspelare. 



Studiens resultat gällande hur få som aktivt skulle stå upp mot homofobi går även i linje med 

Magraths (2017) studie. De intervjuade i Magraths studie uppvisade mycket positiva attityder till 

homosexualitet, men flera av de intervjuade medgav att de sjungit med i ramsor med budskap 

som de inte står bakom utanför ett fotbollssammanhang. Det innebär inte nödvändigtvis att de 

inte skulle stå upp mot homofobi, och det innebär heller inte att de som skulle vara passiva i vår 

undersökning skulle sjunga med i ramsor, men resultaten från båda studierna indikerar på att det 

finns distinktioner gällande attityder och agerande inom ett fotbollssammanhang.  

  

7.2.3 Ett bättre klimat 

Flertalet tidigare studier har funnit att herrfotbollsklimatet blivit allt bättre och inkluderande när 

det gäller HBTQ-frågor, och flera av dem kopplar det till en minskning av kulturell homofobi i 

samhället i stort. Exempelvis Adams (2011), fann genom intervjuer och observationer på 

fotbollscollege att deltagarna uppvisade mer progressiva former av maskulinitet samt 

inkluderande attityder gentemot homosexualitet. Däremot fann författarens studie att det alltjämt 

finns kulturella stereotyper kring homosexualitet som uttrycks omedvetet.  

Vår enkätstudies deltagare är för det första fotbollssupportrar och inte nödvändigtvis utövare, 

och för det andra ställdes inga frågor om stereotyper, men våra resultat gav inga sken av 

homofobi utan snarare en positiva attityder. Korrelationen mellan upplevd machokultur och 

attitydindex, och framförallt spridningen i variabeln “upplevd machokultur”, indikerar dock att 

det faktiskt existerar en relativ omedvetenhet. Dessvärre fanns inte denna omedvetenhet i åtanke 

när vi formulerade enkätpåståendet, och således är den inte en del av operationaliseringen och 

därmed är det svårt att dra några adekvata slutsatser utifrån den infallsvinkeln.  

Därtill fann Anderson (2010) att klimatet för homosexuella idrottare att komma ut i förbättrats 

avsevärt jämfört med en snarlik studie från 2002, även den av Anderson. Han föreslår att 2010 

års deltagares vitt skilda upplevelser, i positiv bemärkelse, beror på en minskning av 

homofobiska kulturer och att homofobi tappat sin användbarhet i syfte att upprätthålla maskulina 

strukturer. Vår studie indikerar på att homofobiska kulturer minskat, om inte annat inom 

herrfotbollen, men det är svårt att dra någon slutsats utan att ha en snarlik tidigare studie att 



replikera. Andersons studie är intervjuer av homosexuella idrottare i allmänhet, medan vår 

innefattar ett axplock fotbollssupportrar.  

Däremot vore det intressant att utföra vår studie i större skala i framtiden, för trots att våra 

resultat uppvisar positiva attityder så visar den dessutom att en relativt få aktivt skulle stå upp 

mot homofobi när det verkligen gäller. Detta går att tolka som att homofobi som verktyg för 

upprätthållandet av maskulina strukturer fortfarande förekommer, och att de flesta i sin passivitet 

hjälper till att upprätthålla maskulina strukturer. 

  

7.3 Metodologisk diskussion 

En kvantitativ metod i form av enkätundersökning valdes i syfte att få ett så stort urval som 

möjligt, vilket dels ger större tyngd åt undersökningen men också då metoden är lämpligast i 

syfte att besvara frågeställningen, där målet är att kunna generalisera resultatet till hela 

populationen. Däremot valde vi även att lägga till enkätfrågor med fria svar, där respondenterna 

kunde berätta mer ingående om hur de skulle göra i en viss situation. Detta ansåg vi skulle ge en 

mer målande bild av hur verkligheten ser ut, dels på fotbollsmatch men också i exempelvis en 

bar där fotboll visas. Därtill ansåg vi att det skulle addera en kvalitativ tyngd som läsaren 

förhoppningsvis finner intressant. Å andra sidan hade det varit möjligt att utföra såväl 

observationer som djupgående intervjuer, för att få en inblick i om, och i så fall hur, homofobi tar 

sig till uttryck. Detta hade dock medfört ett resultat som inte är generaliserbart till populationen, 

och därför var en internetenkät den optimala metoden för syfte och frågeställning. 

Ett dilemma med att använda sig av en internetenkät när det är en så pass specifik population 

som fotbollssupportrar som är målgrupp, är att det är svårt att faktiskt säkerställa att det de facto 

är just fotbollssupportrar som besvarar enkäten. I syfte att förebygga detta, och på så sätt 

bibehålla såväl validitet som reliabilitet, var att tvinga respondenterna att svara på om de skulle 

klassa sig själva som fotbollssupportrar. De som svarade nej tackades för sin medverkan. Studien 

fick helt enkelt förlita sig på att respondenterna svarade sanningsenligt på den frågan. För att 

vidare kunna säkerställa att det var “riktiga” fotbollssupportrar ställdes en fråga om hur ofta 

respondenten tittar på fotboll, där samtliga förutom en person tittade på fotboll minst en gång i 

månaden, en övervägande majoritet tittade en eller flera gånger i veckan. Dessutom låg enkäten 



öppen för svar mellan den 26/3 2020 och 15/4 2020, då ingen elitfotboll spelades på grund av 

Covid-19, vilket kan ha påverkat hur respondenterna svarat. 

Något som ofta ter sig problematiskt vid enkätundersökningar, speciellt gällande känsliga ämnen 

som homosexualitet, är social önskvärdhet. Vårt resultat är väldigt positiv och ganska väntat i 

och med att det går i linje med modern tidigare forskning på fotbollssupportrar, men det finns 

ingen garanti för att respondenter inte svarat sanningsenligt eftersom att deras åsikter inte är 

socialt önskvärda. Resultatet skulle sålunda kunna visa mer negativa attityder gentemot 

homosexualitet än vad det faktiskt gör. Däremot förebyggs detta delvis av att respondenterna 

sitter i en trygg miljö och besvarar enkäten med vetskapen om att de är helt anonyma och att 

resultatet enbart kommer användas för forskning. Dessutom valde studien att inkludera 

avväpnande frågor som var mindre laddade och enklare att svara på för gemene 

fotbollssupporter, för att på så sätt kunna bygga upp ett förtroende inom enkäten.  

Vidare är det relevant att diskutera attitydindex interna konsistens, vilken enligt Cronbachs Alfa 

är 0,662. Det är i lägsta laget, och risken för slumpmässiga fel är reell. Det beror förmodligen på 

att två av fem variabler är reverserade, det vill säga att värde 1 är positivt snarare än 5. Studien 

förbehåller risken att slumpmässiga fel kan ha förekommit genom att några respondenter inte läst 

påståenden ordentligt. Utöver det kan studien inte säkerställa hur god validiteten i 

enkätfrågorna/påståendena är. Åtgärder att säkerställa validiteten gjordes i och med 

kommunikation med handledare och lärare, samt genom pilotenkät, men i efterhand går det att 

konstatera att vissa frågor kunde formulerats annorlunda. Detta påverkar resultatet.  

Ytterligare fanns funderingar på att använda en tiogradig svarsskala i enkäten, för att enklare 

kunna jämföra med tidigare forskning. Emellertid ansåg vi, i samråd med handledare och lärare, 

att det skulle bli alltför otydligt för respondenterna, och att för många svarsalternativ enbart 

skulle göra saker onödigt komplicerat.  

 

7.4 Slutsats  

Studiens syfte var att undersöka svenska fotbollssupportrars attityder gentemot homosexualitet, 

samt att jämföra dessa attityder med hur det ser ut i hela svenska populationen. Studien fann att 



fotbollssupportrars attityder gentemot homosexualitet är väldigt positiva utifrån studiens 

operationaliseringar samt att de står i paritet med det svenska genomsnittet utifrån World Value 

Survey-data. Det är däremot svårt att dra några konkreta slutsatser utifrån studiens resultat i 

jämförande syfte, med tanke på att respondenterna svarat på andra frågor än de som ställts i 

WVS, emellertid behandlar de båda homosexualitet.  

Studiens resultat visade däremot flera andra intressanta aspekter och nyanser av 

fotbollssupportrars attityder gentemot homosexualitet. Den negativa korrelationen mellan ålder 

och attitydindex visar att yngre personer har mer progressiva värderingar, vilket ger goda 

framtidsutsikter. Vidare fann studien att erkännandet av machokulturer korrelerar med mer 

positiva attityder till homosexualitet inom herrfotbollen, något som är såväl problematiskt som 

positivt. Å ena sidan blir det tydligt vilken stor roll machokulturen har, men å andra sidan belyser 

det ett område för förbättring. Den största problematiken däremot är att väldigt få aktivt skulle 

stå upp mot homofobi, trots att de uppvisar positiva attityder. Detta går i linje med tidigare 

forskning, och kan vara en stor orsak till att spelare inte vågar komma ut. Grupptryck och 

machokultur i samband med match väger tyngre än individens attityder. 

En aspekt som är komplicerad att förhålla sig till när det kommer till fotboll och homosexualitet 

är faktumet att det inte finns någon aktiv spelare som är öppet homosexuell. Vid andra former av 

diskriminering så som till exempel rasism är det mycket tydligare när åsikter uttrycks som ett 

personangrepp. En persons ursprung och etnicitet göms inte undan, och därför finns det en 

tydlighet i kommentarer som riktas mot personer som är av ett annat ursprung än vad personen 

som gjorde uttalande är. Om en spelare som har sina rötter i mellanöstern gör ett misstag och 

någon i publiken utbrister en kränkande kommentar om folk från den regionen blir det väldigt 

tydligt för alla runt omkring vad personen åsyftar. Om samma person istället blir kallad till 

exempel “bög” är det inte säkert att reaktionen blir densamma. Känner en heterosexuell person 

sig kränkt av att bli kallad “bög” när personen inte på något sätt identifierar sig som det? 

Det relevanta i det här avseendet är väl egentligen inte huruvida en person identifierar sig med 

glåporden som riktas mot en, utan klimatet det bidrar till, upprätthållandet av en ålderdomlig 

heteronormativ machokultur. Det går givetvis diskutera om det är ordet i sig eller intentionen och 

åsikterna bakom som är det relevanta. Att använda sig av så kallat trash talk och psykningar för 



att gynna sitt eget lag är vanligt förekommande inte bara inom elitfotbollen, utan inom all form 

av lagidrott oavsett nivå. Det finns dock ingen tydlig gräns för vad som ska klassas som 

psykningar och trash talk och vad som ska ses som kränkande. 

Sammanfattningsvis tyder våra resultat på en övervägande positiv attityd gentemot 

homosexualitet inom fotboll, men att det också finns en underliggande - något diffus - 

problematik inom ämnet. Det finns en diskrepans mellan vad folk tycker och hur de agerar. I 

teorin torde attityder vara avgörande för handling, men i praktiken är så inte fallet.  

 

7.5 Vidare forskning 

En alternativ förklaring till att inte fler än åtta herrfotbollsspelare genom historien kommit ut 

som homosexuella kan vara att det faktiskt inte finns eller har funnits fler än åtta homosexuella 

herrfotbollsspelare, men det är högst otroligt. Därför är vidare forskning nödvändigt, i syfte att 

skapa ett öppet klimat för alla, oavsett sexualitet. 

Den här studien genomfördes i hopp om att kunna bryta det tabu som finns kring homosexualitet 

och maskulinitet inom herrfotbollen genom att belysa hur positiva fotbollssupportrars attityder är 

gentemot homosexualitet. Resultatet visar att fotbollssupportrar i snitt har en mer positiv syn på 

homosexualitet än hela den svenska populationen, utifrån olika variabler, men trots det vågar inte 

professionella spelare komma ut som homosexuella.  

Målet var också att utröna och beskriva den problematik som gör att tabut existerar. Vi anser att 

fotboll är ett enormt samhälleligt kulturfenomen, och att det är alldeles för outforskat ur 

forskningssynpunkt. Därför vore fortsatta studier både intressant och framförallt viktigt. Främst 

vore det intressant att se hur fotbollssupportrars attityder förändras över tid genom att replikera 

den här studien, eller alternativt förfina och replikera därefter. Även andra metoder vore 

intressant, såsom exempelvis intervjuer med fotbollssupportrar, diskursanalys på forum, 

observationer på matchdagar eller fokusgrupper med supportergrupper. Vidare forskning 

behöver heller inte ske på supportrar. Intervjuer eller enkäter med aktiva proffsspelare och andra 

aktiva inom elitorganisationer som deltagare skulle kunna belysa hur det ser ut inifrån.  



Faktumet att fotboll är en global sport, innefattandes varje tänkbar kultur och region, påverkar 

också bilden av homosexualitet. Homosexualitet är inte lagligt överallt, homosexualitet är inte 

accepterat inom många religioner. Det är förmodligen en av flera anledningar till att spelare inte 

vågar ta ställning i frågan, eller andra polariserande frågor överhuvudtaget, då det kan skada 

deras varumärke. I slutändan är det spelarna som folk ser upp till, de som framhäver det vackra i 

sporten. Det behövs en galjonsfigur, någon på den allra största scenen som visar att 

homosexualitet är precis lika normalt som något annat. 
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