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Förord 

Vi vill inleda med att rikta ett särskilt stort tack till de spelare och tränare som så generöst delat 

med sig av sina upplevelser till oss, utan er hade denna studie inte varit möjlig att utföra. 

 

Att skriva en uppsats kräver “blod, svett och tårar”. Vi vill därför ta tillfället i akt att visa vår 

uppskattning till de personer i vår omgivning som funnits där när vi varit som mest vilsna. Utan 

er hade varken blod, svett eller tårar någonsin torkat, eller denna uppsats blivit färdigskriven. 

 

Till vår handledare Berit Åberg, och till alla er som gett eld till vår sociologiska aska under 

denna period- vill vi även rikta ett stort tack. 

 

 

TACK för att ni finns! 

Emma & Malin 

  



 
 

 
Innan fotbollen kan utvecklas måste en samhällsförändring ske på alla olika nivåer. För 

egentligen handlar det om hur vi ser på män och kvinnor, som det är nu är fotbollen 

antingen manlig eller kvinnlig. Attityden måste ändras överhuvudtaget, och det är så 

mycket som måste förändras på vägen innan fotbollen ses som neutral , tyvärr.  

- Rebecka, intervjuad. 
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Abstract 

Soccer is the Swedish national sport and has the most participants compared to all other sports in 

Sweden. Soccer has also increased in popularity among women between 1998 -2010. Although 

women's participation in soccer has increased it is still seen as a male activity. Research shows 

that talented soccer players often are described with stereotypically male characteristics, such as 

hard and strong, which has created difficulties for women players. The problem is the ambiguity 

that arises when women players strive to be a good soccer player, while they must highlight 

stereotypical female characteristics to gain acceptance by their environment. This survey is based 

on semi - structured group interviews and observations. The empirical data were analyzed with a 

gender theoretical framework to gain a deeper understanding of how female players in the world 

of soccer is affected by male dominance. The study results indicate that women soccer players is 

influenced by a male norm. Which is evidenced by how the players talk about soccer as a male 

sport, but also how typical gender norms are used as a tool to differentiate women soccer players 

behavior from the male soccer players. 

 

Keywords: Soccer, gender, genus. 

  



 
 

Sammanfattning 

Fotboll är den sport som har flest aktiva medlemmar i Sverige. Fotboll har också ökat i 

popularitet bland kvinnor mellan åren 1998-2010. Även om kvinnors deltagande inom fotboll har 

ökat, ses fotboll fortfarande som en manlig aktivitet. Forskning visar att talangfulla 

fotbollsspelare ofta beskrivs med manliga egenskaper, vilket har skapat svårigheter för kvinnliga 

spelare. Problemet är den paradox som uppstår när kvinnliga spelare strävar efter att vara duktiga 

fotbollsspelare, medan de måste lyfta fram stereotypt kvinnliga egenskaper för att få acceptans 

av sin omgivning. Syftet med denna studie är att utifrån en genusteoretisk grund undersöka hur 

ett damlag i division fyra, och deras tränare talar om kvinnor och mäns fotboll, men också hur de 

påverkas av deras deltagande i fotbollsvärlden. Undersökningen bygger på semi - strukturerade 

intervjuer och observationer. Den empiriska datan analyserades utifrån en genusteoretiskt 

ramverk för att få en djupare förståelse för hur kvinnliga spelare i fotbollsvärlden påverkas av 

den manliga dominansen. Studiens resultat visar att respondenters berättelser och deltagande 

inom fotbollsvärlden är påverkade av en manlig norm inom fotbollsvärlden. På grund av det 

uppstår följder så som särskiljning av könen, men också reproduktion av könsnormer inom laget.  

 

 

Nyckelord: Fotboll, kön, genus. 
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1 Inledning  
Fotboll är den sport som har flest aktiva medlemmar i Sverige, fotboll har även ökat i popularitet 

bland kvinnor mellan åren 1998-2010 (Riksidrottsförbundet, 2011 s. 7-8). Även om kvinnors 

deltagande inom fotboll ökat ses fotbollen fortfarande som manlig (Cox & Thompson, 2001 s. 7-

9). Enligt statistik från Riksidrottsförbundet råder det även en brist på kvinnliga tränare inom 

idrott. Två tredjedelar (4600) av tränarna är män resterande tredjedel (2400) är kvinnor 

(Riksidrottsförbundet, 2011 s. 11). För att motverka den manliga dominansen inom sport i 

allmänhet har Riksidrottsförbundet satsat mer på jämställdhetsprojekt och nått delade 

framgångar. Studier visar att flickors idrottsdeltagande ökar i och med ökningen av 

jämställdhetsarbetet, trots detta särskiljs könen inom fotboll och många andra sporter. I många 

fall görs en uppdelning mellan flickor och pojkar istället för att benämna dem som ungdomar 

(Riksidrottsförbundet, FoU-rapport 2011:1).  

 

Hjelm (2004) har i sin studie undersökt hur den manliga normen inom fotbollen påverkar 

damfotbollen. Studien visar att en duktig fotbollspelare ofta beskrivs med stereotypt manliga 

egenskaper, vilket har skapat svårigheter för damspelare. Problematiken finns i dubbelheten som 

uppstår när damspelare strävar efter att vara duktiga fotbollspelare, samtidigt som de måste 

framhäva stereotypt kvinnliga egenskaper för att få acceptans av sin omgivning (Hjelm, 2004 s. 

269-270). Även Caudwells (1999) artikel visar på liknade företeelse. I hennes artikel undersökte 

hon tidigare forskning i Storbritannien gällande dam fotbollsspelares upplevelse av hur stor 

betydelse kön har när man som kvinna spelar fotboll (Caudwell, 1999 s. 393). Denna 

problematik belystes i tv- programmet Hellenius Hörna (2013) när damfotbollslegenden Pia 

Sundhage intervjuades om sin uppväxt och karriär inom fotboll. Sundhage berättade att hon 

kände sig tvingad att låtsats vara pojke för att få spela fotboll. 

 

Riksidrottsförbundets undersökningar visar att normer, värderingar och sättet att se på 

damfotboll är svårförändligt (Riksidrottsförbundet, FoU-rapport 2011:1). Det existerar 

fortfarande traditionella strukturer i samhället som påverkar hur allmänheten ser på fotboll, detta 

trots jämställdhetsarbetet som riksidrottsförbundet utfört. Riksidrottsförbundet visar att viljan 
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finns att förändra och minska de rådande klyftorna som finns mellan könen och som i nuläget 

existerar bland många idrotter i Sverige  

 

Idrotten ska inte användas för att skapa jämställdhet i samhället, utan idrotten ska genom att vara 

jämställd, bidra på ett viktigt sätt till hela samhällets förändring i jämställd riktning (FoU-rapport 

2011:1 s. 32). 
 

Vi finner utifrån detta resonemang ett intresse i att undersöka hur damspelare talar om dam och 

herrfotboll, men även hur de påverkas av sitt deltagande inom fotbollsvärlden. Genom att få en 

djupare förståelse för damspelaren på mikronivå kan detta generera vidare utveckling inom 

arbetet för en mer jämställd fotboll. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att med en genusteoretisk utgångspunkt undersöka hur ett damlag i 

division fyra, och deras tränare talar om dam och herrfotboll, men även om genus påverkar deras 

deltagande inom fotbollsvärlden. 

 

Frågeställningar 

1)  På vilka sätt talar damfotbollsspelarna och deras tränare om dam och herrfotboll? 

2) Hur upplever damspelarna sitt deltagande inom fotboll?   

3) Hur har genus betydelse för damfotbollspelarnas deltagande inom fotbollsvärlden? 

       

2.1 Avgränsningar 
      Då studien ämnar att få en djupare förståelse för damspelarna i det specifika laget så har vi valt 

att avgränsa oss till en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Studien ämnar heller inte att 

förklara damfotbollens kultur på makronivå, utan främst den kultur som finns inom det specifika 

lag som undersökningen handlar om på mikronivå. Att jämföra kategorier så som 

socioekonomisk status, etnicitet eller ålder, är också en avgränsning som gjorts, då detta är 

irrelevant för studiens syfte. En geografisk avgränsing har även gjorts till det närliggande 

området i mellansverige eftersom det var viktigt att kunna resa till lagets träningar.  

Utöver det har vi avgränsat oss till ett genusteoretiskt ramverk där Lena Gemzöes (2012) teori 

om genusdualism utgör grunden, vilken sedan kompletteras med de teoretiska begreppen att 

göra kön, interaktionsritual och kroppens reflexivitet. Anledningen till valet av dessa begrepp är 

de mönster som framkom under granskning av det empiriska materialet. 
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3 Tidigare forskning  
I detta avsnitt redovisas det aktuella forskningsläget. Först beskrivs den allmänna bilden av 

kvinnor och män inom fotboll under rubriken Särskiljning av könen inom fotbollsvärlden och 

utseende och sexualisering. Sedan följer tidigare forskning om damfotboll under den tematiska 

underrubriken: Den manliga normen inom fotbollsvärlden. 

 

3.1 Särskiljning av könen inom fotbollsvärlden 
En av de första forskarna som gjorde en studie av damfotboll är Eva Olofsson, hon gjorde en 

studie om huvudsakliga särskiljningspunkter med utgångspunkt inom verksamhetsprotokoll. I 

studien framkom det att damernas prestationer alltid ställs i opposition till herrarnas (Olofsson, 

1989). 

Grahn (2008) utförde en liknande diskursanalytisk studie 20 år senare av tränarnas läromedel för 

att undersöka om det framkom någon särskiljning av könen, och om detta i så fall påverkade 

tränarnas handlande (Grahn 2008 s. 40). I studien framkom det att kvinnors fysiska uppbyggnad 

ofta beskrivs utanför idrottskontexten, så som hurvida kvinnors fysiska förmåga påverkas under 

menstruation. I tränarnas läromedel för herrfotboll fokuseras beskrivningarna främst på hur 

tränarna ska utveckla herrarnas prestationer genom olika övningar. Slutsatsen av studien är att 

läromedlen både skapar och hjälper till att upprätthålla en stereotyp bild av manlighet och 

kvinnlighet, som tränarna sedan reproducerar i sin ledarroll (Grahn 2008 s.38). Även Caudwells 

(2003) studie som grundats av intervjuer och enkäter på och ifyllda av damfotbolls spelare i 

England, visar att fotbollen är färgad av särskiljning bland könen inom fotboll (Caudwell, 2003).  

I Christopherson, Janning & McConnell (2002) studie av det amerikanska damlandslaget under 

VM 1999 framkommer det att medias framställning av fotbollsspelande kvinnor är paradoxal och 

orättvis i jämförelse med hur herrfotboll framställs i media. Med detta menas att den 

fotbollsspelande kvinnan måste vara en duktig fotbollsspelare, men även upprätthålla en 

stereotyp bild av kvinnlighet både på planen och när hon är privatperson. 



5 
 

 

3.2 Utseende och sexualisering 
Christopherson, Janning & McConnell (2002) genomförde en diskursanalys gällande medias 

framställning av USA:s damlag under fotbolls VM 1999. De undrade varför de amerikanska 

kvinnorna fick ett så stort genomslag under VM 1999, då deras framgång väckte ett stort intresse 

från både media och allmänheten (Christopherson, Janning & McConnell, 2002 s. 178). I studien 

framkommer det att media valde att fokusera sin rapportering av USA’s damlag, på deras 

familjerelationer och utseende, men i mindre utsträckning deras prestationer på fotbollsplanen. 

Detta exemplifieras genom att kommentatorer inte bara kommenterat vad som hände under 

matchen, utan även yttrat kommentarer om kvinnornas utseende. Även kvinnorna i damlaget 

drog fördel av att visa en bild utåt som både kvinnliga och sexuellt attraktiva samtidigt som de 

var enkla kvinnor som gillar att leva familjeliv. Genom detta fick de ett stort genomslag eftersom 

de inte bara lockade män, utan även kvinnor. Allmänhetens intresse växte, och när de nådde 

framgångar sågs de som förebilder (Christopherson, Janning & McConnell, 2002). Töttrup 

(2006) C-uppsats skriven på Halmstadshögskola använder sig av begreppet hora/madonna 

komplexet, när hon analyserar noveller gjorda av författaren Margaret Atwood. Komplexet 

innebär att män betraktar kvinnan som antingen hora/syndare eller madonna/helgon. I detta 

synsätt uppstår en paradox, om kvinnan är för syndig förlorar mannen intresset eftersom hon inte 

uppfyller kravet att vara en ordentlig kvinna, hennes sätt att föra sig är inte lämpligt för en proper 

kvinna. Mannen söker i kvinnan att finna att hon både är åtråvärd sexuellt och innehar 

karaktärsdrag som påminner dem om en ömsint moder, som kan liknas vid ett helgon. Men 

kvinnan får även passa sig för att inte bli för helig då hon i detta fall riskerar att förlorar mannens 

intresse genom att inte vara tillräckligt sexuellt attraktiv. Detta resulterar i att kvinnan måste 

balansera mellan de två eftersom det ej får bli för mycket av varken den ena eller den andra. Det 

krävs av kvinnan att inneha rätt dos av madonna/hora för att inte tappa mannens intresse 

(Töttrup, 2006 s. 2-9).  
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3.3 Den manliga normen inom fotbollsvärlden  
Cox och Thompson (2001) använde sig av deltagande observationer och intervjuer på ett damlag 

i Nya Zeeland som bestod av både homosexuellt och heterosexuellt identifierade kvinnor. De 

ville undersöka konsekvenserna som uppstår för damfotbolls spelare då diskursen till stor del 

handlar om sexualitet. Men också vilka svårigheter damspelarna möter på grund av den manliga 

normen som existerar inom fotbollsvärlden. I studien framkommer det att damfotbollens 

etablering har resulterat i svårigheter för damerna, och deras önskan att attrahera den manliga 

publiken. Damfotbollens etablering har bland annat resulterat i en utbredd sexualisering av 

damspelarna. I studien framkommer det att många damfotbollsspelare är rädda för att bli 

stämplade som homosexuella då de är aktiva inom en mansdominerad sport, vilket har drivit 

många till att överdriva stereotypt kvinnliga egenskaper och framhäva sin kvinnlighet genom att 

bry sig mer om sitt utseende, vilket i sin tur har ökat sexualiseringen (Cox & Thompson, 2001).  

 

Hjelm (2004) studerade också hur den manliga normen inom fotbollsvärlden påverkade 

damfotbollen. I den studien framkom det däremot att den manliga normen inom fotboll inte 

enbart bidragit till sexualisering av damfotbollsspelare, utan även skapat en paradox. En duktig 

fotbollsspelare beskrivs ofta med stereotypt manliga egenskaper detta i sin tur har skapat 

svårigheter för damspelare. Eftersom damspelare bör framhäva kvinnliga egenskaper för att 

attrahera en manlig publik, men samtidigt strävar efter att vara en duktig fotbollsspelare som per 

definition uppvisar manliga egenskaper så skapar detta en problematik. En följd av paradoxen 

blir ofta att damspelarna möts av ett socialt stigma och tillskrivs lägre stående egenskaper som 

fotbollsspelare (Hjelm, 2004 s. 269-270; Caudwell, 1999 s. 393). 

 

I en komparativ studie gällande likheter och olikheter mellan Nederländerna och USA:s olika 

syn på damfotboll genomförd av Knoppers och Anthonissen (2003). Visar denna studie att det 

existerar en utbredd uppfattning om att kvinnor och män har stora fysiska olikheter. Vilket ligger 

till grund för en bild av kvinnan som fysiskt underlägsen.  
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3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen visar att det råder en paradox inom damfotbollen där damspelaren skall 

bete sig som en man för att anses vara duktig, men samtidigt behålla sin kvinnlighet. Det 

bekräftas genom den mediala bilden av damfotboll där kvinnan sexualiseras, vilket även visar sig 

i exempelvis tränarnas läromedel. Damspelaren får inte prestera för bra eller uppvisa för många 

manliga egenskaper, då det kan resultera i stämpling såsom manhaftig eller homosexuell. Detta 

har skapat ett behov av att framhäva en överdriven stereotyp bild av kvinnlighet för att undvika 

stämpling. Den tidigare forskningen visar också att man ofta gör en särskiljning mellan könen 

inom fotboll.  
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4 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel kommer det att redogöras för den teoretiska utgångspunkt som knyts till vårt syfte 

och frågeställningar. Syftet med denna studie är att med en genusteoretisk utgångspunkt 

undersöka hur ett damlag i division fyra, och deras tränare talar om dam- och herrfotboll, men 

även hur de påverkas av sitt deltagande inom fotbollsvärlden. Mot bakgrund av Lena Gemzöes 

(2012) teori om genusdualism kommer även de teoretiska begreppen att göra kön, 

interaktionsritual och kroppens reflexivitet användas som verktyg för att analysera vårt resultat. 

 

4.1 Genus och kön 
Lena Gemzöe (2012) menar att ordet kön syftar till människans fysiologiska tillhörighet. 

Genusbegreppet syftar däremot inte enbart till människans biologiska tillhörighet, utan menar att 

kön är socialt konstruerat, och något som skapats av människan långt tillbaka i tiden. 

Liberalfeministerna har påpekat att samhällets aktörer och institutionella strukturer upprätthåller 

den traditionella synen på vad ett kön är, och bör vara. Men även hur könstillhörigheten används 

för att skilja män och kvinnor åt (Gemzöe, 2012, sid 38 - 39). 

 

4.2 Genusdualismen 
Gemzöe (2012) presenterar begreppet genusdualism, vilket syftar på de egenskaper man på 

förhand tillskriver män och kvinnor som sedan sätts i opposition till varandra. Därefter värderas 

dessa egenskaper olika, vilket skapar en hierarki. Mannens egenskaper ses som norm på grund av 

samhällets patrialkala struktur. 

Nedan visas ett exempel av genusdualismen och dess dikotomiska uppbyggnad, för att göra det 

överskådligt har vi rödmarkerat de kvinnliga egenskaperna (Gremzöe, 2012, sid 81 - 83). 

 Man/kvinna               subjektiv/objektiv 

Förnuft/känsla           oberoende/beroende 

Logik/ intution          aktiv/passiv 

Människa/djur           ljus/mörker 

Kultur/natur              ordning/kaos 

Intellekt/kropp          gott/ont 
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När Gemzöe vill förklara förändringar i genussystemet över tid använder hon sig av begreppen 

styrka, räckvidd och hierarki. Styrka syftar till genusbrytande, vilket innebär att en stereotyp 

betingad syssla kan förändras över tid och sedan ses som neutral. Blöjbyten är ett sådant 

exempel, som för bara ett par decennier sedan sågs som kvinnogöra ses idag som något som är 

normalt om även mannen utför, därav har styrkan i genus förminskats. Räckvidd hör ihop med 

genuskoder då exempelvis fotboll och stickning ses som manligt respektive kvinnligt, men att 

aktiviteten promenad ses som neutralt. Hierarki förklarar hur en egenskap värdesätts på olika sätt 

(Gremzöe, 2012, sid 94-95).  

 

4.3 Göra kön 
Begreppet göra kön syftar till den stereotypa normen om vad ett kön är, som i sin tur skapas i de 

sociala interaktioner som sker mellan sociala aktörer, oavsett om det är medvetet eller 

omedvetet. Att göra kön är något individen lär sig redan som barn, eftersom aktören redan då lär 

sig att det är ett verktyg för att nå ett erkännande. Den sociala aktören presenterar också sitt kön 

utifrån den sociala kontexten denne befinner sig i. Vilket innebär att stereotypt kvinnliga och 

manliga egenskaper både kan förstärkas och reduceras.  

 

Det könsskapande som vi nu ringat in sker inom ramarna för ett normsystem. Normer är ett slags regler 

och självskrivna antaganden, vilka sällan uttalas. En norm är till exempel att män ska vara åtminstone lite 

tekniskt kunniga. De ska åtminstone vara mer tekniskt kunniga än vad kvinnor i allmänhet förväntas 

vara. Långt ifrån alla män är tekniskt kunniga, men normer behöver inte ha särskilt mycket sanningshalt i 

sig för att tillåtas florera som vore de sanningar. (Thomsson och Elvin-Nowak, 2003, s. 29). 
 

Thomsson och Elvin- Nowak (2003) presenterar också begreppet Könsmaktssystem vilket 

innebär att samhället består av ett patriarkalt system, som är indelat i en hierarki beroende av 

könstillhörighet. Inom denna hierarki värderas män högre än kvinnor eftersom de anses vara 

normsättare. Att bryta mot detta system kan leda till motstånd, vilket gör att de flesta sociala 

aktörer fogar sig efter det (Thomsson och Elvin-Nowak, 2003, s. 36-55). 
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Att vara kvinnlig eller manlig brukar ses som en del av individens identitet, vilket gör att  

flickan/kvinnan bekräftar sin egen identitet genom uppvisa stereotypt kvinnliga egenskaper. På 

samma sätt bekräftar mannen sin identitet, men utifrån könsmaktssystemet skapar detta en 

naturlig över och underordning  (Thomsson & Elvin-Nowak, 2003, s. 21-57) 

 

Thomsson och Elvin-Nowak använder sig av ett exempel för att förklara könsmaktsystemet. 

De berättar om en ung flicka som är duktig på fotboll, hon är till och med duktigare än pojkarna. 

Hon blir accepterad som fotbollsspelare bland grabbarna, men ingen ser henne som potentiell 

flickvän. Att flickan är så pass bra på fotboll innebär att hon överträder en gräns där man som 

tjej får vara bra på fotboll, men inte bättre än pojkarna. Att pojkar är bättre fotbollsspelare anses 

som norm, genom detta har hon förlorat möjligheten att bli bekräftat som flicka. För att bli 

bekräftad som flicka/kvinna samtidigt som man spelar exempelvis fotboll och avviker från 

normen, krävs det att man gör kvinnlighet (Thomsson och Elvin-Nowak, 2003, s. 113-120). 

 

4.4 Interaktionsritualer 
Randall Collins (2005) beskriver hur social interaktion mellan människor skapar olika emotioner, 

vilket kan leda till att de sociala banden stärks eller försvagas för de inblandade. En 

interaktionsritual kan vara tillfällig eller något som sker ofta. Om samma grupp ingår i liknade 

interaktioner upprepande gånger, medför det att interaktionen emellan individerna blir till en 

vardaglig rutin där man skapar trygghet i sin införstådda roll. 

  

Det krävs fyra kriterier för att skapa en interaktionsritual: 

Det första kriteriet är att interaktionen skall involverar minst två individer. Det andra kriteriet är 

att det finns en tydlig avgränsning mellan de som deltar i interaktionen och omgivningen, vilka 

som tillhör interaktionsritualen och vilka som inte gör det. Det tredje kriteriet är att de 

involverade i interaktionen har ett gemensamt fokus, och vet sin roll i det sociala sammanhanget. 

Det fjärde och sista kriteriet innebär att individerna delar emotioner, handlingar och mål 

(Collins, 2005 s. 47-49).   
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     En lyckad interaktionsritual medför gruppsolidaritet, en känsla av medlemskap att tillhöra ett 

meningsfullt sammanhang, vilket leder till att de sociala banden mellan gruppmedlemmarna 

stärks. Emotionell energi som självförtroende, upprymdhet och entusiasm skapas och medför en 

vilja att återskapa interaktionen om allt i interaktionen går bra (Collins, 2005 s. 199). Om 

interaktionsritualen går dåligt finns risken att de emotionella känslorna blir det motsatta, det kan 

innebära negativa konsekvenser för gruppen. Den emotionella stämningen blir rubbad, 

medlemmarnas energi dräneras och det kan leda till att gruppen förlorar känslan av samhörighet, 

de sociala banden som skapats är vid sådana tillfällen sköra (Collins, 2005 s. 52-53). 

  

Den symboliska interaktionen är ofta viktig i en interaktionsritual, symboler kan fungera som 

normer och regler som bestämmer vad medlemmarna skall känna och bete sig utefter. Symboler 

kan ibland representera gruppen genom emblem, färger eller gemensamma intressen, dessa 

symboler kan skapa en gemenskap och tillhörighet. Solidariteten som skapas genom den 

emotionella energin innebär att individerna anpassar sig till varandra genom exempelvis språkval 

och likartade beteenden och handlingar. Man rör sig mot samma mål och medlemmarnas 

handlingar är synkroniserade med varandra för att resultera i en lyckad interaktionsritual 

(Collins, 2005) 

  

I Collins teori ingår begreppet maktritualer. Ritualen sker mellan en ordergivare och en 

ordertagare, detta är baserat på en hierarki där ordergivaren ger order till dem/den som är lägre i 

rang. Collins förklarar att den undergivna ordertagaren ibland tar emot ordern för att rädda 

gruppsolidariteten även fast den inte vill följa ordern. Enbart för att interaktionsritualen skall 

fortgå utan att stöta på hinder på vägen (Collins, 2005). 

 

4.5 Kroppens reflexivitet 
Anthony Giddens är sociolog som blivit känd för sin struktureringsteori och modernitetens olika 

fenomen så som upplevelsen av identitet, relationer och reflexivitet.  

Giddens beskriver kroppen och dess uppträdande som styrs av hurvida individen framträder i det 

vardagliga sammanhanget.  Vilket i sin tur baseras på hur kroppen konstruerats utifrån gällande 

samhällsnormer. Framträdande skapas av alla ytliga drag; så som hur man klär sig. Utseendet har 
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fått en större roll i det moderna samhället, då det är ett sätt för individen att hävda sin 

individualitet. Det framhäver sådant som ditt kön, din klassposition och liknande. Klädstilen och 

därmed kroppens framträdande styrs delvis därför av grupptryck, sociala medier och trender 

(Giddens 1991 s.122-123).  

 

Individerna anpassar på ett otvunget sätt både sitt framträdande och sitt uppträdande till de 

krav som ställs i den specifika miljön (Giddens 1991 s.123). 
 

I ovanstående citat uttrycks hur individen anpassar självet till den sociala kontext som denne 

befinner sig i.  
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5 Metod  
I följande avsnitt presenteras de metodologiska valen vi tillämpat i denna uppsats. Därefter 

kommer bland annat urval beskrivas även forskningsdesign, etiska överväganden, validitet och 

reabilitet kommer att lyftas fram och diskuteras. 

 

5.1 Metodval 
Syftet med denna studie har varit avgörande för vilken metod som tillämpats. Forskaren bör utgå 

ifrån sin frågeställning för att fastställa vilken metod som bör användas; om frågeställningen 

handlar om frekvenser, hur ofta något inträffar eller hur vanligt något är, så bör en kvantitativ 

metod tillämpas. Om frågeställningen däremot handlar om att skapa en djupare förståelse för ett 

fenomen eller att urskilja ett mönster så bör en kvalitativ metod tillämpas (Trost, 2010 s.32). 

Eftersom syftet med denna studie har varit att undersöka damlagets berättelser och upplevelser 

kring ett visst fenomen, men även att urskilja beteendemönster, så har kvalitativ metod 

tillämpats  utifrån ovanstående resonemang kring metodval.  

 

5.2 Förförståelse 
Det är väldigt svårt, om inte omöjligt att vara helt objektiv som forskare. Under bearbetningen 

av denna uppsats har vi tagit del av allt från forskning om maskulinitet och femininitet till 

fotboll. Våra personliga erfarenheter har spelat roll för vår förförståelse. Den förförståelse vi har 

om maskulinitet och femininitet har sin grund i bådas uppväxter och de uppfattningar vi format 

genom studier. Vårt delade intresse för fotboll grundas i att vi båda spelat fotboll sedan unga år. 

En av oss är fortfarande aktiv spelare. Detta har gjort det svårt att vara fullständigt objektiv, men 

vi har båda försökt vara lyhörda, öppna och så objektiva som möjligt. 

 

5.3 Etiska överväganden 
Etik i forskningsstudier har bestämts av Vetenskapsrådet, vilka har satt upp fyra riktlinjer. Dessa 

är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren måste delge informanterna studiens syfte, 

tillvägagångssätt och genomföra en presentation av forskaren. Samtyckeskravet innebär att de 
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som deltar i intervjun måste samtycka till det sätt som datan kommer användas. 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet innebär att informanterna hålls helt anonyma och att 

materialet enbart får användas för forskningens ändamål (Bryman, 2010 2. 132). 

 

Den första kontakten togs med lagets huvudtränare som sedan informerade laget. Tränaren 

delgavs ett e-mail där syftet med undersökningen förklarades, hur intervjun och observationerna 

var tänkta att genomföras och plats. Information om att deltagande var frivilligt nämndes också i 

detta e-mail, samt att alla hade rätt att motsätta sig både observationerna av träningarna och 

intervjuerna. Tränaren ombads vidarebefordra denna information till samtliga i laget.  

 

Vid både observationstillfället och intervjutillfället upprepades detta då vi ville vara säkra på att 

all information nått alla berörda parter. En presentation av oss och studiens syfte gjordes 

muntligt. Upplysningar om att deltagandet var högst frivilligt och att de när som helst kunde 

välja att avbryta intervjun. Samtycke till både deltagande och inspelning samt hur data skulle 

komma att användas framfördes till samtliga intervjupersoner. Vi informerade även att 

deltagarna i intervjuerna är anonyma och att alla inspelningar raderas vid studiens slut. 

 

Vi har i största möjliga mån försökt att inte ställa frågor som kan upplevas som stötande eller 

närgångna. Allt är dock tolkningsbart, därför försökte vi vara uppmärksamma på deltagarnas 

reaktioner under intervjuerna.  

 

5.4 Urval  
Det finns ett antal olika former av urval; strategiskturval, bekvämlighetsurval och snöbollsurval.  

Ett strategiskturval utgår ifrån att ett antal variabler som är av teoretisk betydelse för 

populationen och sedan intervjuas personer som uppfyller de tilltänkta variablerna. Ett 

bekvämlighetsurval är baserat på tillgänglighet, vilket blir selektivt då forskaren själv väljer 

vilka som kommer tillfrågas att vara med i undersökningen. Ett snöbollsurval är baserat på 

liknande premisser som bekvämlighetsurvalet; eftersom det oftast innebär att forskaren frågar en 

deltagare i undersökningen om denne känner någon som är villig att delta i studien (Trost, 2010 

s. 140-141). I denna uppsats har ett bekvämlighetsurval använts. Med grund i 
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forskningsfrågorna formulerades vissa kriterier; så som att laget skulle bestå av enbart kvinnor, 

och att de skulle spelat fotboll under en längre tid. Utefter dessa kriterier tillfrågades två olika 

damfotbollslag. Ett av dessa lag var villig att delta i undersökningen.  

Det studerade laget består av sexton spelare och fyra tränare. Laget spelar i division fyra, och är 

beläget i en liten stad i Mellansverige. Eftersom våra enda kriterier för att delta i studien var att 

de skulle ha spelat fotboll en längre tid och att de var ett renodlat damlag så tillfrågades alla om 

de ville delta i fokusgrupperna. Av de sexton spelarna ville sex stycken spelare delta i 

fokusgrupperna, men även två av deras tränare. Fokusgrupperna bestod av: Rebecka, Angelica, 

Anki, Jonna, Gabriella, Stina samt tränarna Anders och Janne. Alla namnen är påhittade för att 

informanterna ska hållas anonyma. I den ena fokusgruppen deltog fyra spelare och i den andra 

deltog två spelare och två tränare. När observationerna utfördes hade vi inga kriterier för 

deltagarna, utan var mer ute efter att titta på samspelet mellan spelarna. Detta återkommer vi till 

under rubriken observationer. 

 

5.5 Metodologisk ansats 
Deduktiv ansats innebär att forskaren utgår från en teoretisk ansats för att bekräfta eller förkasta 

teorins hållbarhet inom det studerade området. Induktiv ansats innebär att forskaren utgår från 

det empiriska materialet eller den insamlade datan. Forskaren kan genom exempelvis kodning 

eller tematisering komma fram till en teoretisk utgångspunkt. Den abduktiva ansatsen är ett 

mellanting, där forskaren pendlar mellan teori och empiri under arbetets gång, när forskarens 

förståelse ökar kan även tolkningen av teorier och empiri förändras (Alvesson & Sköldeberg, 

2008).  

 

Denna undersökning är baserad på en abduktiv ansats. Vi valde detta angreppsätt på grund av att 

vi båda innehar en viss förförståelse i ämnet, därför var det lättare att applicera ett abduktivt 

angreppssätt. Vi har pendlat mellan teori och empiri under hela processen för att skapa en 

djupare förståelse för fotbollsspelande kvinnor. 
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5.6 Gruppintervjuer  
Fördelar med gruppintervjuer är att de ger en större bredd än den enskilda intervjun. Specifikt 

för en fokusgrupp är att gruppen diskuterar ett ämne som de har gemensamt, och som innehåller 

intervjuns fokus. För att inte forskaren själv ska stå i centrum, som vid en enskild intervju, bör 

forskaren agerar mer som moderator istället för intervjuare. Moderatorns roll är främst att 

underlätta gruppinteraktionen (Bryman, 2011 s. 446). I en fokusgruppsintervju är det även 

viktigt att alla känner sig bekväma, vilket också är en av moderatorns uppgifter. En skicklig 

moderator hjälper gruppen mer än leder den, och ser till så att alla kommer till tals (Bryman, 

2011 s. 449). 

 

I en fokusgruppsintervju behövs många olika slags deltagare som kan organiseras i olika 

grupper baserat på olika kriterier (Bryman 2011 s.455).  Det finns inga regler för att välja ut 

intervjupersoner, forskaren ska själv välja ut en lämplig grupp för sin undersökning (Bryman 

2011 s. 433). Vid tillämpning av fokusgruppsintervjuer bör de som anser temat vara intressant 

delta i intervjun. Däremot kan det underlätta om fokusgrupperna uppfyller vissa kriterier eller 

karaktärsdrag (Bryman, 2011 s.455). 

 

Det negativa med fokusgrupper är att vissa deltagare kan vara mer dominanta än andra vilket 

kan bidra till att alla i gruppen inte kommer till tals. Beroende på gruppens sammansättning och 

moderatorns skicklighet kan även vissa samtalsämnen hamna i skymundan (Bryman, 2011).  

I denna undersökning tillfrågades därför fotbollslagets medlemmar om vilka som kunde tänka 

sig att delta i en fokusgruppsintervju, sedan formades två grupper av dessa. Detta för att skapa 

så naturliga grupper som möjligt för att underlätta diskussionerna och på så vis också kunna 

uttyda vissa samspelsmönster mellan deltagarna. Att utföra en intervju med en fokusgrupp kan 

vara krävande då det är svårt att hinna följa med i allas resonemang samtidigt. Därför har våra 

intervjuer spelats in så att vi i efterhand kunnat gå tillbaka och lyssna på vad som sagts. 
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5.7 Intervjuguide 
Intervjuguiden har inspirerats av tidigare forskning så som (Christopherson, Janning & 

McConnell, 2002) som beskriver hur framställningen av damidrottare påverkar synen på deras 

prestationer. Även Thomsson och Elvin-Nowaks bok Att göra kön (2003) har varit viktig i 

utarbetningen av intervjuguiden. De menar att vi människor under interaktion med varandra 

söker ett erkännande av vårt kön. Följden blir att vi reproducerar stereotypa normer om vad ett 

kön är, oavsett om det är medvetet eller omedvetet.  

 

Dessa teman har varit en inspiration för vår intervjuguide. Med dessa sex huvudteman;  

Prestation/förebilder/egenskaper, gruppegenskaper, utseende, särskiljning/sexualisering. 

Frågorna är semistrukturerade, därför ställdes olika följdfrågor baserat på de svar vi fick. 

 

För att göra det möjligt att besvara den första frågeställningen På vilka sätt talar 

damfotbollsspelarna och deras tränare om dam- och herrfotboll? Så inleds intervjuguiden med 

frågor angående deras upplevelse av olika ideal inom fotbollen. De första frågorna var mer 

öppna för att undersöka om det finns några ideal de strävar efter inom laget. Ett exempel på 

fråga är: Vilka egenskaper ska en fotbollspelare ha för att ni ska anse att den är duktig?   

 

För att sedan besvara uppsatsens andra och tredje frågeställning  

Hur upplever damspelarna sitt deltagande inom fotboll?   

Har genus betydelse för damfotbollspelarnas deltagande inom fotbollsvärlden?  

Så utformades öppna frågor om särskiljning av manligt och kvinnligt inom fotbollen. Frågor 

som beskriver om det finns någon upplevd skillnad mellan herr- och damfotboll. Detta med 

exempel som: Tror ni att det är skillnad på att spela i ett herr- eller damlag? 

 

5.8 Observationer 
I denna undersökning ville vi få en djupare inblick i interaktionen mellan individer. Den 

interaktion vi skulle undersöka utspelade sig på träningarna. Vi ville få en djupare förståelse av 

dynamiken mellan spelarna samt tränarna. Därför valde vi att utföra två observationen under två 
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olika träningar. Observation är den metod inom det kvalitativa fältet som bäst fungerar som ett 

komplement till fokusgruppsintervjuerna. Vi ville med detta komplement bevittna vad som 

utspelade sig på planen, med önskan att komma nära situationerna, vi ville observera den ”äkta” 

interaktionen mellan spelarna och tränarna. Vårt val av metod blev också observation. Vår 

förhoppning var smälta in i miljön och inte dra till oss onödigt mycket uppmärksamhet när vi 

satt med papper och penna för att ta anteckningar. Även om vi blev uppmärksammade när vi satt 

och skrev upplever vi det som att de observerade i ett senare skede glömde bort vår närvaro. 

Katrine Fangen (2005) beskriver deltagande observation som en skala, där man går från att 

endast observera till att endast delta. 

En ostrukturerad och icke deltagande observation innebär att observatören sitter på sidan av och 

iakttar deltagarna för att få en djupare förståelse för deras beteende inom en viss miljö (Bryman, 

2011). Den deltagande observationen betyder däremot att forskaren deltar, men inte bara som 

forskare, utan även som människa. Observation som metod har däremot kritiserats, bland annat 

kritiseras den bristande objektiviteten när forskaren går in och tolkar sin egen verklighet. Kritik 

riktas även mot att deltagande forskare riskerar att påverka den miljö den deltar i.  

Fördelarna med observation är att många interaktionsmönster inte framkommer i exempelvis 

intervjuer, det kan också finnas en skillnad på vad informanterna säger att de gör och vad de 

faktiskt gör. Tolkningarna blir högst subjektiva, men detta kan även vara en fördel då forskaren 

kan reflektera över sina egna val av information och tolkningar (Katrine Fangen 2005 s 30-33).  

 

5.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
För att uppnå så hög validitet som möjligt har ett grundligt förarbete gjorts. Detta genom att 

studera tidigare forskning och teorier, och utifrån det har sedan ett syfte och frågeställningar 

formulerats. Vi utformade en noggrann intervjuguide och tog hjälp av en utomstående part för 

att få kommentarer på den. Vilket gjordes med syfte att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställning så bra som möjligt. För att höja validiteten ytterligare så valde vi att komplettera 

fokusgruppsintervjuerna med observationer.  

 

Vårt val av att utföra en semistrukturerad intervju höjer validiteten då det ger mer öppna 

svarsmöjligheter för informanterna. Formella datainsamlingsmetoder kan ge styrda svar då 
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respondenterna inte får tillräckligt med svarutrymme (Bryman, 2010). För att säkerhetsställa att 

vi tolkat deltagarna rätt har vi ställt följdfrågor, men vi har även låtit dem läsa transkriberingen 

av våra intervjuer samt observationer. 

 

Reliabiliteten har stärkts genom den ljudinspelning som utförts. Den har använts vid 

transkribering av materialet. Transkriberingen av intervjuerna är ordagrann och innefattar även 

pauser och skratt. Fältanteckningarna beskriver allt ifrån vad de säger till vilket kroppsspråk de 

använder, men även vilka ansiktsuttryck. 

Kvalitativ forskning har mött kritik då det är svårt att verifiera kvalitativ data. Validitet, 

reliabilitet, generaliserbarhet och objektivitet är kriterier som används för att bedöma 

forskningens trovärdighet. Dessa mått är svåra att tillämpa vid kvalitativ forskning. Kravet på att 

kunna upprepa en studie och få samma resultat är omöjligt att uppfylla då kvalitativ forskning är 

kontextberoende. (Bryman, 2010). Vad gäller vår uppsats så är vi inte ute efter att generalisera, 

utan vi strävar enbart efter att kunna säga något om de som blivit studerade. Det finns ett 

objektivitetskrav, vilket inte går att uppnå då kvalitativ data alstras i en tolkningsprocess. 

Forskarens jag är alltid närvarande, vilket vi försökt bemöta genom att distansera oss från att ta 

ställning under forskningsprocessen (Bryman, 2010). 

 

En av bristerna är att vi inte gjort ytterligare en observation under en match och att vi inte filmat 

observationerna eller fokusgrupperna. Valet av att göra fokusgrupper och observationer kan 

även kritiseras. I fokusgrupperna kan svaren har blivit begränsade på grund av både vår närvaro, 

men även på grund av sammansättningen av spelare och tränare i en av grupperna, även under 

observationerna kan vår närvaro ha stört deras naturliga miljö. Däremot så ansåg vi att 

fokusgrupper var den enda metoden som kunde fånga så många erfarenheter som möjligt inom 

den begränsade tidsramen, och med komplementet av observationerna så får studien en större 

bredd och skapar en djupare förståelse. 
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5.10 Databearbetning och analysmetod 
Den tidigare forskningen har valts ut genom att söka efter forskning som handlar om damfotboll. 

Därefter har forskning som är relevant för ämnet valts ut genom att avgränsa oss till forskning 

som handlade om attityder, kön och framställning av damspelare i media. För att få en så bred 

kartläggning av den tidigare forskningen som möjligt har vi granskat både nationell och 

internationell forskning. Sedan valde vi ut de artiklar som var representativa för det 

övergripande forskningsläget. Vi har främst sökt i universitetsbibliotekets artikelbank för att 

vara säkra på att texterna är vetenskapligt granskade.  

 

Redan vid början av transkriberingen påbörjades bearbetningen av det insamlade materialet. 

Transkriberingen var tidskrävande och gav oss därför en stor möjlighet till att lära känna 

materialet. Efter att transkriberingen var klar beslöt vi oss för att tematisera materialet, detta för 

att underlätta analysarbetet. Teman bestämdes utifrån ett teorinära och empirinära 

förhållningssätt, vilket innebär att teman hämtas från både teorier och empiri. Dessa synsätt 

bildar ett bra komplement till varandra. Teorin belyser teman i empirin med  hjälp av begrepp 

och empirin skapar möjlighet till nya tolkningar (Bryman, 2010). Våra teorinära teman utgjordes 

av: göra kön, genusdualism, självets reflexivitet och interaktions ritualer. Dessa teorier blev 

sedan vårt teoretiska ramverk. De empirinära teman utgjordes av: särskiljning av kön, utseende 

och normer. Dessa användes då det var ett återkommande mönster i samtalen, men även under 

observationerna. I vår analys har vi undersökt informanternas förklaringar och åsikter på ett 

flertal sätt. Vi har både tittat på uttalanden enskilt och i sin helhet. Ibland har det resulterat i att 

tolkningen förändrats när vissa kommentarer kopplats ihop med varandra. 
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6 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat i en kombinerad återkoppling till teorier och 

tidigare forskning. Syftet med denna studie är att med en genusteoretisk utgångspunkt undersöka 

hur ett damlag i division fyra och deras tränare talar om dam och herrfotboll, men även om genus 

påverkar deras deltagande inom fotbollsvärlden. 

 

6.1 Laget 
Det studerade laget består av sexton spelare och fyra tränare. Laget spelar i division fyra, och är 

beläget i en liten stad i Mellansverige. Av de sexton spelarna deltog sex stycken spelare och två 

av deras tränare i fokusgrupperna. Fokusgrupp 1 bestod av: Rebecka, Angelica, Anki, och Jonna. 

Fokusgrupp 2 bestod av: Gabriella och Stina samt tränarna Anders och Janne. Alla namnen är 

påhittade för att informanterna ska hållas anonyma. 

 

6.2 Spelarna och tränarnas syn på fotboll  
När respondenterna talade om fotboll i allmänna termer var samtalet centrerat kring de orättvisor 

som existerar mellan dam- och herrfotboll. Med orättvisor syftade de på hur resursfördelningen 

ser ut, hur lite publik de har på sina matcher och hur lite utrymme damfotboll får i media. De tror 

att det beror på att herrfotboll prioriteras inom de flesta klubbar på både internationell- och lokal 

nivå, men även eftersom de som damspelare inte tas på allvar, varken inom fotbollsvärlden eller 

av omvärlden. 

 

Rebecka: Att det är mycket herrfotboll i tidningar och sånt..//.. Men man är ju så van. Det är ju 

helt sjuk egentligen hur van man är att det är herrfotboll och ishockey eller nått sånt i 

tidningen..//.. Det är ju någon rutin man har i sig. 

 

Detta kan förklaras ur ett teoretiskt perspektiv genom att tillämpa Thomsson & Elvin- Nowaks 

begrepp könsmakt vilket innebär att samhället historiskt sett är styrt av patriarkala 

samhällsstrukturer och att mannen ses som norm medan kvinnan anses vara underordnad. Dessa 

strukturer återspeglas bland annat i vad som anses vara primärt (Thomsson & Elvin- Nowaks, 
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2003). För att koppla detta till det som sades under intervjuerna kan det vara därför herrfotbollen 

erhåller mer resurser och allmänhetens uppmärksamhet. Men även varför Rebecka inte 

reflekterat över att damerna inte erhåller samma utrymme och förmåner inom sport och fotboll.  

 

Under intervjun uppmärksammade tränarna att det även råder brist på kvinnliga tränare inom 

fotbollen. De spekulerade om att detta kunde vara en av anledningarna till att fördelningen ser ut 

som den gör inom fotbollen. Även att det behövs en ökning av kvinnliga tränare för att generera 

en förändring inom fotbollsvärlden. 

 

Janne: Jag tror det skulle behövas fler kvinnliga tränare. Jag tror 15 åriga killar skulle behöva ha 

en sån förebild. Se en kvinna i det sammanhanget. Där de får respekt från det hållet, inte bara är 

lärare och mamma. Utan att man ser till prestationen att de är duktiga fotbollstränare också. 
 

Bristen på kvinnor som tränare kan förstås genom begreppet könsmakt, om någon bryter mot 

normen och utövar motstånd mot könsmaktsytemet kan det för kvinnan innebära en 

stigmatisering. Därför kan det exempelvis vara lättare att tacka nej till uppdrag som kvinna, för 

att undvika att gå emot den existerande normen (Thomsson och Elvin-Nowaks, 2003). Bristen 

kan också förklaras av att det i nuläget existerar en manlig dominans inom fotbollsvärlden, vilket 

har skapat en ojämn fördelning mellan könen (Cox & Thompson, 2001).  

 

6.3 En duktig fotbollsspelare  
Vid fokusgrupperna återkom samtalen till synen på både dam och herrspelare. Informanterna 

använde vid ett flertal tillfällen herrspelare som referensram. Deras definition av en duktig 

fotbollsspelare beskrivs upprepade gånger, genom att förklara hur en herrspelare är, och sedan 

positionera damspelare utifrån det. 

 

Jonna: Damerna gnäller lite..//..Herrarna gör det bara, de ifrågasätter inte. 
Janne: ..//.. i ett damlag så finns ett evigt sktisnack..//.. I ett herrlag så kan man lägga sina känslor 

åt sidan. 
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Det här mönstret kan förstås utifrån genusdualismen. För att isärhålla könen tillskrivs de olika 

egenskaper som per definition är varandras motsatser. Dessa egenskaper värderas olika och delas 

därför upp i en hierarki. Detta kan vara en anledning till att dam och herrspelare beskrivs som 

varandras motsatser och sätts i opposition till varandra under intervjuerna. Även de ord man 

använder för att beskriva dem innehar olika värdeladdningar (Gemzöe, 2012).  

 

En duktig fotbollsspelare beskrivs av informanterna som hård, tuff och stark, dessa egenskaper är 

högst eftersträvnadsvärda på fotbollsplanen. Att sträva efter dessa egenskaper skapar dock en 

paradox för informanterna eftersom dessa egenskaper associeras med manlighet (Hjelm, 2004). 

Under intervjuerna framkom det att de dels önskade att både tränarna och de som tittar på fotboll 

kunde förknippa damspelarna med samma egenskaper som herrspelarna.  

 

Gabriella: Vi är inga porslinsdockor, vi går ju inte sönder, så att säga,om vi gör det här. Vi kan ju 

ta det. 
 

      Ur ett teoretiskt perspektiv kan Gabriellas synsätt förklaras genom att samhällets aktörer och 

institutionella strukturer upprätthåller den traditionella synen på vad ett kön är och bör vara. Men 

även hur könstillhörigheten används för att skilja män och kvinnor åt. Även om skillnaden 

mellan män och kvinnor är fysiologiska, skulle det innebära en större frihet för de båda könen 

om man slutade att se dem som en dualism (Gemzöe, 2012, Knoppers & Anthonissen, 2003). Vi 

presenterar vårt kön utefter de sociala sammanhangen vi befinner oss inom, vilket innebär att vi 

både kan förstärka de stereotypt kvinnliga egenskaperna eller tvärtom reducera (Thomsson och 

Elvin-Nowak, 2003). Genom att reducera sin kvinnlighet inom detta sammanhang så vill 

Gabriella undvika att förknippas med en porslinsdocka. Spelarna uttrycker ett flertal gånger 

under intervjuerna att de tål mer än vad omvärlden tror. Men tränarna uttrycker en oro för att 

förlora spelare genom att ha en för hård jargong och att ställa för höga krav. 

 

Under träningen förklarar tränaren en övning som spelarna skall genomföra. En av spelarna 

klagar och säger att det är för fysiskt ansträngande och lyckas övertala tränaren till att sänka 

kraven (Observation). 
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För att skapa en djupare förståelse för det som inträffade på träningen kan man härleda detta till 

Collins teori. För att undvika att den emotionella stämningen blir negativ och skapar konflikter, 

sänker tränaren kraven på spelarna (Collins, 2004). Denna situation kan även härledas till att 

aktörerna gör sitt kön i interaktionen med andra, genom sitt handlande upprätthålls en stereotyp 

bild av hur en damspelare är och vad hon klarar av (Thomsson och Elvin-Nowak, 2003). 

Möjligvis reproducerar tränaren en stereotyp bild om att kvinnor inte klarar samma krav eller 

fysiska ansträngning som män och är mer känsliga. Även spelare lever upp till denna syn på 

kvinnan då även hon anser att hon inte klarar av övningen och framställer sig som svagare. Man 

skulle även kunna se händelsen som en omvänd maktritual. Collins (2004) begrepp makt ritual 

bygger på en hierarki, då den högst upp ger order till den som är lägre i rang. I fotbollens värld 

kan tränaren ses som den som är högst upp i hierarkin, den som ger order till spelare om hur 

spelaren skall bete sig och handla. Vidare berättar Collins (2004) att den undergivna ibland 

räddar interaktionen och går med på ordern även fast den inte vill, bara för att interaktionen skall 

fortgå utan hinder. I denna situation kan man härleda ett maktskifte, då tränaren förlorar sin rang 

i hierarkin och följer en spelares önskemål enbart för att rädda en eventuell dålig stämning. 

sammanfattningsvis har då den tänkta ordertagaren blivit en ordergivare. 

 

Under intervjuerna diskuterades även utseendets betydelse inom damfotbollen, och hur viktigt 

det är för dem att sminka sig inför en match. Enligt deras utsagor finns det flera anledningar till 

detta, men främst då de vill känna sig kvinnliga men också för att känna sig accepterade. 

 

Stina: Jag gör mig alltid iordning lite extra inför match, asså för inte verka, jag ni vet, inte för att 

det är något fel med att vara det. 
 

Utifrån en teoretisk ståndpunkt kan deras resonemang förklaras med hjälp av Cox & Thompsons 

(2001) studie om damfotbollsspelare. Å ena sidan vill många damspelare inneha samma 

egenskaper som herrspelarna på planen, å andra sidan är många rädda för att bli stämplade eller 

stigmatiserade, eftersom de är aktiva inom en mansdominerad sport. Detta har drivit många till 

att överdriva stereotypa kvinnliga egenskaper genom att bry sig mer om sitt utseende (Cox & 
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Thompson, 2001). Caudwell (1999) hävdar däremot att det inte enbart är rädslan för stämpling 

som ligger till grund för damspelares utseendefixering. Utan även att det existerar en manlig 

hegemoni inom fotbollsvärlden. vilket även går att härleda till Christopherson, Janning & 

McConnell (2002) studie då de hävdar att USA:s damlag i fotboll fick allmänhetens stora 

intresse genom att framhäva sin kvinnlighet och sexualitet för att locka en manlig publik. 

 

Under träningarna observerade vi däremot att utseendet inte var av samma vikt. 

 

Vi lägger märke till att bara ett fåtal har sminkat sig och fixat håret. Resterande är avsminkade 

och har en slarvig toffs uppe på huvudet (Observation). 
 

För att härleda detta till Giddens (1999) teori om kroppens framträdande så kan  

utseendets betydelse under match och träning beror på vilken situation spelarna befinner sig i. 

Kroppens framträdande syftar på en individs utseende, och i detta fall är spelarnas utseende 

endast en spegel av den omgivning de befinner sig i, men även vilka betraktarna är. Kroppen och 

dess uppträdande styrs av hur individen framträder och hur kroppen konstruerats utifrån gällande 

samhällsnormer. Kroppen är inte bara ett fysiskt ting vi äger, utan ett handlingssystem av de 

interaktioner individen deltar i. Kroppens framträdande skapas av alla ytliga drag och styrs  

därför av grupptryck, sociala medier och trender (Giddens, 1999). 

 

6.4 Glädjen är det viktigaste av allt 
Under intervjuerna berättade respondenterna även om det positiva med fotbollen. De har roligt 

tillsammans och genom fotbollen skapar de något som de kan dela med varandra. Många av 

spelarna och tränarna nämnde att gemenskapen var en stor anledning till att de spelar fotboll. 

 

“Stina: glädjen, som nu är det väldigt kul. Man kan skratta. Det överväger ju dom jobbiga 

stunderna liksom. Att man får komma iväg å ha kul och röra sig.” 

 

Glädjen som uppstår under träningen kan ha sin grund i de interaktionsritualer som äger rum. 
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Spelarna och tränarna är samlade på samma plats där de påverkar varandra genom sin fysiska 

närvaro, medlemmarna i ritualen är avskilda från yttervärlden och alla vet att fotbollen är i fokus. 

Många av spelarna och tränarna delar samma emotioner, i detta fall glädjen. Fotbollen leder till 

en känsla av medlemskap och gemensamma sinnesstämningar, vilket i sin tur stärker de sociala 

banden mellan gruppmedlemmarna (Collins, 2004). Med utgångs punkt i Collins (2004) teori om 

interaktionsritualer och emotioner, kan fotboll ses som en källa till spelarna- och tränarnas glädje 

och varför de valt att vara aktiva inom fotbollen. 
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7 Slutsatser  
Studien gjordes utifrån damspelarnas perspektiv med syftet att få en förståelse för hur ett damlag 

i division fyra, och deras tränare talar om dam- och herrfotboll, men även hur deras deltagande 

inom fotbollsvärlden påverkas av genus. För att besvara detta har vi utgått från de teoretiska 

begreppen: genusdualismen, göra kön, könsmaktssytem, interaktionsritualer och kroppens 

reflexivitet. Denna studie ämnar att besvara frågeställningarna: På vilka sätt talar 

damfotbollsspelarna och deras tränare om dam- och herrfotboll?, Hur upplever damspelarna 

sitt deltagande inom fotboll? och  Har genus betydelse för damfotbollspelarnas deltagande inom 

fotbollsvärlden?  

 

Utifrån det som framkommit i analysen har genus stor betydelse för fotbollsvärlden. Detta 

kommer till uttryck genom analysen av resultatet. Studiens resultat visar att respondenters 

berättelser och deltagande inom fotbollsvärlden är påverkade av en manlig norm inom 

fotbollsvärlden. På grund av det uppstår följder så som särskiljning av könen, men också 

reproduktion av könsnormer inom laget.  

 

När intervjupersonerna talar om dam- och herrfotboll positionerar de sig själva i en dualism 

utifrån definitionen av vad en duktig herrspelare är. Det existerar en tvetydighet och problematik 

i hur spelarna beskriver sig själva med lägre stående egenskaper än herrspelaren, men samtidigt 

strävar efter att efterlikna dessa. Att efterlikna manliga egenskaper har skapat en rädsla och 

ständig balansgång för att undvika att bli stämplade som manhaftiga. För att undvika detta gör 

spelarna sitt kön genom att fokusera på sitt utseende i större utsträckning under matcher, för att 

åskådliggöra sin könstillhörighet för omgivningen. Kroppens reflexivitet blir också en spegel av 

hur kvinnorna gör sitt kön. Under träningar kommer både dualiteten och repduktionen av kön till 

uttryck, genom att de sänker kraven och förväntningarna på sig själva. Även tränaren påverkas 

och bidrar till detta genom att sänka kraven på spelarna, men genom att sänka kraven resulterar 

det i att deras utveckling hämmas inom fotboll. Detta kan vara en anledning till att 

målsättningen inte är att bli framgångsrika spelare, deras fokus inom laget är att genom 

interaktionsritualer skapa positiva emotioner och glädje till sporten. Studiens resultat visar även 
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att spelarna främst upplever fotbollsvärlden som orättvis på grund av ojämn fördelning mellan 

könen. En förklaring till varför fördelningen är ojämn kan vara hur könsmaktsordningen skapar 

en dualiteten mellan könen. Vilket även kan vara anledningen till att respondenterna upplever att 

herrfotboll prioriteras och att damfotbollen inte tas på allvar. Detta kan också vara en anledning 

till att det inte finns lika många kvinnor som är tränare jämfört med män. 
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8 Avslutande diskussion 
Damfotbollens närvaro inom fotbollsvärlden är paradoxal och möts av många svårigheter. Detta 

påverkar hur spelarna själva talar om fotboll, sig själva och hur de upplever sitt deltagande. 

Könsmaktsystemet förstärker genusdualismen inom fotbollsvärlden, som i sin tur påverkar hur 

aktörerna gör sitt kön i interaktioner med varandra, men också hur kroppens reflexivitet 

uttrycks. Även om damspelarna och deras tränare i egentlig mening inte reflekterar över 

problemen på en vardaglig basis så existerar de ändå.  

 

Studiens resultat är egentligen inte överraskande, utan bekräftar den tidigare forskningen. Det 

som däremot är intressant är att samma mönster som kan utläsas på makronivå, det vill säga 

inom de studier som är gjorda på en internationell och nationell nivå, även kan återfinnas på 

mikronivå inom ett damlag i division fyra. Att kvinnor och män särskiljs genom att tillskriva 

könen stereotypa egenskaper med olika värden påpekar både Caudwell (2003) och Grahn (2009) 

i sina studier. Att utseendet är viktigt för damspelare av ett flertal olika aspekter påpekar också 

Christopherson, Janning & McConnell (2002) och att detta beror på att det finns en manlig norm 

inom fotbollsvärlden är något som även Hjelm (2004) Cox & Thompson (2001) och Harris 

(2005) visar i sina studier. 

 

Trots att vi vill argumentera för att vår uppsats är väl underbyggd med material och empiri, så 

kan man inte generalisera resultatet. En svaghet med vår uppsats är att det tillfrågade laget 

strävar efter interaktionsritualen och glädjen de finner i att spela fotboll. Vår uppsats kanske hade 

fått ett annat resultat om vi intervjuat ett lag som spelar i en högre division. Idag finns det 

mycket tidigare forskning som liknar vårt resultat, men det finns däremot inte lika mycket 

forskning som pekar på vidare åtgärder som måste till för att nå en förändring. Vi vill avsluta 

med ett citat från en av våra respondenter som summerar väldigt bra vad vi anser måste ske för 

att fotbollen ska kunna bli mer jämställd i framtiden:  

 

Innan fotbollen kan utvecklas måste en samhällsförändring ske på alla olika nivåer. För 

egentligen handlar det om hur vi ser på män och kvinnor, som det är nu är fotbollen antingen 
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manlig eller kvinnlig. Attityden måste ändras överhuvudtaget, och det är så mycket som måste 

förändras på vägen innan fotbollen ses som neutral, tyvärr.  - Rebecka, intervjuad. 
 

Utifrån detta resonemang är vårt förslag på vidare forskning en komparativ studie av herr och 

damfotboll med fler lag för att få en djupare förståelse för likheter och skillnader mellan könen 

inom sporten. Genom att få en djupare förståelse kan man också utöka arbetet för en mer 

jämställd fotboll. 
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10 Bilagor 
 

10.1 Information till respondenter 

Hej! 

 

Vi heter Emma Berisha och Malin Johansson och studerar Sociologi C på Örebro universitet. Till 

vår C-uppsats har vi valt att undersöka hur ett damlag ser på sitt deltagande inom fotboll. 

Vi kommer utföra fokusgrupps intervjuer, vilket innebär att vi vill samla en grupp på ca 6 

personer åt gången där vi tillsammans diskuterar några tematiska frågor.  

 

Varje intervju kommer ta ungefär 40 minuter. Intervjuerna kommer spelas in, men enbart om du 

ger ditt medgivande till detta, inspelningen kommer enbart att användas i forskningssyfte och 

kommer förstöras efter studiens slut. Vi garanterar att alla intervjupersoner är anonyma, däremot 

kommer citat användas i studien, dock utan att avslöja din identitet. Du kan avsluta intervjun när 

som helst, utan att behöva förklara varför. 

 

Vi kommer även utföra observationer på ert lag, vilket kommer innebära i praktiken att vi 

kommer och tittar på två av era träningar och göra anteckningar. Även när vi utför observationer 

garanterar vi din fulla anonymitet. 

 

om du är intresserad att delta i vår studie eller om du har några frågor till oss kontakta oss via 

bifogat telefonnummer eller mail. 

När uppsatsen är klar kommer den att mailas till dig samt de i laget som vill läsa. 

 

Ett varmt tack för din medverkan! 

Emma Berisha & Malin Johansson  

(mobilnr)  

(mail) 
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10.2 Intervjuguide 

 

Presentation: Hej! vi heter Malin Johansson och Emma Berisha, vi gör en studie om damfotboll. 

Denna intervju kommer ta ca 40 minuter.  Vi kommer utföra en fokusgruppsintervju vilket går ut 

på att vi ska prata om och gärna diskutera frågor. Allting som sägs här kommer enbart användas i 

forskningssyfte, alla deltagare kommer vara anonyma - ni får avbryta intervjun när ni vill. 

 

Bakgrundsfrågor 

- Hur gamla är ni? 

- Jobbar ni/pluggar ni?  

- Hur länge har du spelat fotboll? 

- Hur många lag har du/ni spelat i? 

- Hur många gånger i veckan tränar/spelar ni match?  

- Vad vad anledningen till att du/ni började spela fotboll?  

- Hur länge har ni känt varandra, har några av er känt varandra sedan innan?  

- Vad tycker ni är det bästa med fotboll? 

 

Tema: Prestation/förebilder/egenskaper 

- Vad är känslan när ni kommer till fotbollsträningen och när ni går därifrån? 

- Hur ser uppladningen ut inför en match?  

- Hur tar ni en vinst?  

- Hur tar ni en förlust? 

- Nämn någon ni ser upp till inom fotbollen? 

- Vad tycker ni att en tränare ska ha för egenskaper?  

- Vad tycker ni att en lagkapten ska ha för egenskaper?  

- Finns det någon i laget du lyssnar mer på någon än någon annan förutom tränare eller 

lagkapten, varför i så fall?  

- Vad tycker ni att en lagkamrat ska ha för egenskaper? 

- Vad är inte okej att göra på en match eller en träning? 

- Vad har du för mål med ditt fotbollsspelande?  
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- Hur stor plats tar fotbollen i ert liv?  

Tema: Gruppegenskaper 

- Hur är du som fotbollsspelare och hur är du som privatperson? 

- Umgås ni utanför fotbollen?  

- Hur gör ni om det uppstår en konflikt, hur handlar du specifikt?  

- Om någon av er skulle vara osams med någon i laget, hur skulle det påverka er under 

träning eller match?  

 

Tema: Utseende  

- Har ni några klädkoder inom laget?  

- Tänker du/ ni mycket på hur ni ser ut på en träning/match?  

 

Tema: Särskiljning och sexualisering 

- Vad tror ni är skillnaden mellan att spela i ett herrlag och damlag?  

- Anser ni att ni blivit särbehandlade för att ni är ett damlag och och inte ett herrlag?  

                 - Av exempelvis, domare, tränare gällande träningstider osv. 

- Tycker ni att medias framställning av damfotboll speglar verkligheten?  

- Om du berättar för någon att du spelar fotboll, tycker du att folk får förutfattade meningar 

om dig som person då? 

- Vad tror ni att gemeneman tycker om damfotboll?  

                        Följdfråga: Påverkar det dig?  


