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Abstract 

Författare: Anna Lindgren & Elina Aronsson 

Titel: ”Det skulle vara jättekul att spela med killar”1. En kvalitativ studie av unga tjejers 

upplevelser av att spela fotboll i en mansdominerad fotbollsklubb. 

”It would be a lot of fun to play together with boys”. A qualitative study about young 

girls experiences of playing soccer as members of a club dominated by boys and men. 

Vårterminen 2012, Högskolan i Halmstad 

Den här studiens syfte är att undersöka hur sex unga tjejer i ett fotbollslag ser på sitt 

fotbollsspelande i förhållande till omgivningens syn på fotboll och den allmänna bilden 

av en typisk fotbollsspelare. För att besvara dessa frågor genomfördes gruppintervjuer 

med tjejerna och observationer av fotbollsträningarna. Kopplat till befintliga genusteorier 

kom studien fram till att de unga tjejerna anser att killar är bättre fotbollsspelare än tjejer, 

och att killar inom fotbollen utgör en måttstock som tjejerna bedömer sig själva utifrån. 

Studien visar även att tjejer och killar systematiskt hålls isär inom fotbollen med hjälp av 

de vedertagna normerna kring de båda könens olika fysiska förmågor och att tjejerna har 

antagit detta sätt att betrakta kön. 

Nyckelord: fotboll, damfotboll, genus, idrott, mansdominerad 

 

 
  

                                                
1 Citat från Kim, fotbollsspelare och en av informanterna i studien 
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1. Inledning 

I diverse böcker och studier2 går det att läsa om den historiska utestängningen av kvinnor 

från områden i offentligheten, såsom arbetsmarknad, politik och idrott. Det har funnits en 

strävan och utövats en lång kamp för att kvinnor ska få tillgång till dessa områden på 

samma sätt som män traditionellt sett har haft. Fotbollen har varit ett sådant område och 

1900-talet var perioden då en förändring skedde. Från att ha varit en sport enbart avsedd 

för män ökade antalet kvinnliga utövare och fotbollen är idag den största 

föreningsidrotten för unga tjejer i Sverige. Betyder det att dagens fotboll är integrerad och 

jämställd? Svenska Fotbollsförbundet har tagit ett beslut som fastställer att tjejer och 

killar ska spela fotboll efter samma regelverk. Innebär det att tjejer spelar fotboll på 

samma villkor som killar eller att de spelar utifrån samma förväntningar från 

omgivningen? Det är diskuterbart. Vad som däremot står klart är att tjejer och killar, 

kvinnor och män, till stor del hålls åtskiljda inom fotbollen. Männens högsta fotbollsserie 

heter Allsvenskan. Kvinnornas heter Damallsvenskan3. Vi finner det intressant att 

resonera kring hur denna tydliga uppdelning efter kön påverkar spelarnas och i synnerhet 

tjejernas sätt att betrakta sig själva och fotbollen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom intervjuer och observationer undersöka hur sex unga 

tjejer i ett fotbollslag i en mansdominerad fotbollsklubb upplever sitt fotbollsspelande. Vi 

vill belysa tjejernas erfarenheter i en miljö primärt konstruerad och normgiven för och av 

män. Vi kommer att utgå ifrån följande frågeställning; 

- Hur ser tjejernas egna upplevelser av fotbollen ut i förhållande till omgivningens 

syn på fotboll och den allmänna bilden av en typisk fotbollsspelare? 

 

                                                
2 Se bland annat antologin Talet om kroppen (1998) och artikeln Genombrottet för svensk damfotboll 
(2003) 
3 Svenska Fotbollsförbundets hemsida, www.svenskfotboll.se 
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2. Bakgrund 

2.1 Kvinnor i idrotten 

Att kvinnor spelar fotboll, att de har förmågan till det, att de tillåts göra det och att de 

dessutom accepteras för det har inte alltid varit självklart. Kvinnors deltagande i idrott 

generellt har varit starkt ifrågasatt genom historien, med de fysiologiska skillnaderna 

mellan könen som starkt motiv till varför kvinnor inte bör idrotta på samma villkor som 

män. Karin Redelius, docent i pedagogik, återger den historiska bilden av könsbunden 

syn på idrott i antologin Talet om kroppen. Redelius menar att kvinnor och män har 

framställts som varandras motsatser både mentalt och kroppsligt, där mannens kropp har 

ansetts vara lämpad för fysiskt ansträngande aktiviteter. Den manliga kroppen har blivit 

närmast synonym med idrott; atletisk, stark, snabb och muskulös. Detta har legitimerat 

kvinnors utestängning från den idrottsliga arenan. Trots att allt fler kvinnor tagit sig in på 

idrottens manliga arena menar Redelius att de kulturella föreställningarna om kvinnlighet 

inte har förändrats (Redelius, 1998: 121-125). Att män visar prov på den idrottsliga 

maskuliniteten har uppmuntrats, medan samma egenskaper har värderats lägre då de 

uppvisats av kvinnor4.  

2.2 Damfotbollens historia i Sverige 

Män i Sverige har haft möjlighet att utöva fotboll sedan 1800-talets slut, medan de första 

fotbollslagen för kvinnor startade 1917. Den så kallade damfotbollen5 var vid denna tid 

långt ifrån en etablerad tävlingsidrott. De få damfotbollslagen som fanns fick endast spela 

uppvisningsmatcher med jippokaraktär mot det som i folkmun kallades gubblag, medan 

intresset för den mer seriösa och elitsatsande herrfotbollen fortsatte att öka från 1920-talet 

och framåt6. 

 

                                                
4 http://www.idrottsforum.org/articles/andreasson/andreasson060913.html 2012-03-22 
5 Vi väljer att använda oss av ordet damfotboll genom uppsatsen eftersom det är en term som generellt sett 
används. Ordet innebär inget ställningstagande från vår sida, utan används helt och hållet för att underlätta 
för läsaren. 
6 http://www.idrottsforum.org/articles/hjelm_olofsson/hjelm_olofsson.html 2012-03-22 
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Damfotbollens genombrott kom först i slutet på 1960-talet, i samband med stora 

samhällsomdaningar. Välfärden byggdes ut och med den kom ökad jämställdhet mellan 

kvinnor och män. I sin artikel Genombrottet för svensk damfotboll menar Hjelm och 

Olofsson (2003) att kvinnornas officiella steg in i fotbollen var ytterligare ett led i det 

samtida ifrågasättandet av de traditionellt åtskilda rollerna för kvinnor och män. Att fler 

kvinnor lämnade rollen som ytterst ansvarig för hushåll och barn och tog klivet ut i det 

offentliga livet, att de i större utsträckning än tidigare började förvärvsarbeta och att 

studera, gick hand i hand med att de också tog sig in på allt fler av de områden som 

tidigare enbart varit männens, däribland fotbollsvärlden. På dessa nya områden fick 

kvinnorna möjlighet att skapa nya kvinnliga gemenskaper som ditintills inte hade varit 

möjligt att ha i den privata och isolerade sfären som hemmet utgjorde. Hjelm och 

Olofsson menar att detta, i kombination med den rådande tidsandan av 

jämställdhetssträvan, underlättade för kvinnornas genombrott inom fotbollen. 

I takt med att intresset för att spela fotboll blev större hos kvinnor startades också på 

lokala initiativ fler damfotbollslag. Detta ledde i förlängningen till att damfotbollsserier 

etablerades, där kvinnorna kunde spela mot varandra. Även för ungdomar öppnades nya 

dörrar; år 1969 fick för första gången flicklag delta på landets största 

ungdomsfotbollsturnering i Stockholm. 

Svenska Fotbollsförbundet, som sedan starten 1904 har haft beslutanderätt över 

fotbollens regelsystem och tävlingssystem, tillsatte år 1970 en utredning som skulle 

fastställa damfotbollens roll i landets fotbollsklubbar samt utformningen av denna typ av 

fotboll. Utredningen hade bland annat en medicinsk expertgrupp. Det beslutades att 

damfotbollen skulle fortsätta att vara utformad efter herrfotbollens mall, det vill säga att 

spelreglerna som gällde män skulle gälla även för kvinnor. Med medicinska motiv slog 

utredningen dock fast att matchtiderna för kvinnor skulle vara kortare, att det är olämpligt 

att damlag spelar matcher mot herrlag och att kvinnor och män inte bör spela tillsammans 

i samma lag. 

Fortsättningsvis uppvisade kvinnors fotbollsspelande i Sverige en kraftigt uppåtgående 

utvecklingskurva. År 1970 fanns det ungefär 700 kvinnliga spelare, en siffra som två år 
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senare hade ökat till 9 400. I början av 1970-talet arrangerades det första nationella 

mästerskapet för damfotboll vilket följdes åt av den första landskampen med ett 

deltagande svenskt damfotbollslag. Vid denna tid gjordes flera satsningar på 

ungdomsverksamhet över landet vilket tillät unga tjejer att på allvar släppas in i fotbollen 

och ta del av det som under 1900-talet hade kommit att betraktas som Sveriges 

nationalsport (ibid). 

2.3 Fotboll som föreningsidrott idag 

I en rapport från 2001 om kvinnor och män inom idrotten definierade 

Riksidrottsförbundet (RF) begreppet jämn könsfördelning. En grupp med en andel 

kvinnor respektive män som uppgår till mellan 40 och 60 procent eller jämnare kan sägas 

ha en jämn fördelning av kön. Om gruppen däremot har fler än 60 procent kvinnor kan 

den sägas vara kvinnodominerad, respektive mansdominerad om det finns fler än 60 

procent män. Utifrån denna definition kom rapporten fram till att svensk fotboll är en 

mansdominerad föreningsidrott, baserat på en sammanställning av aktiva medlemmar där 

männen utgjorde en majoritet (RF, 2002: 4-5). 

Bortsett från en del så kallade mixlag, där tjejer och killar i ung ålder spelar tillsammans, 

spelar män och kvinnor var för sig. Det är den vanligaste uppdelningen i svenska lag 

idag, i allt i från Damallsvenskan och den högst rankade serien Allsvenskan, till barn- och 

ungdomsverksamheten7. 

Fotboll är den sport som får störst utrymme i svenska tidningars sportbilagor. I de 

nyhetsartiklar som handlar om fotboll är herrfotbollen överrepresenterad. Kvinnliga 

utövare inom lagidrott tilldelas generellt en liten del av det mediala utrymmet i 

förhållande till manliga utövare (Asplund & Dragstedt, 2010:23). 

2.3.1 Unga tjejers fotbollsspelande 

Siffror från Statistiska centralbyrån visar att fotboll är den populäraste föreningsidrotten 

bland ungdomar, både för killar och för tjejer. En mätning gjordes 2010 utifrån de 

ungdomar i åldrarna 13-20 som var aktiva i en idrottsförening. 103 000 killar var vid 

                                                
7 Svenska Fotbollsförbundets hemsida, www.svenskfotboll.se  
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mätningstillfället aktiva i en fotbollsklubb. Motsvarande siffra för tjejer i samma 

åldersgrupp var 55 000. Från att ha varit starkt marginaliserad har gruppen unga tjejer 

inom fotbollen vuxit under de senaste fyrtio åren och utgör idag ungefär en tredjedel av 

fotbollens totala ungdomsverksamhet8. 

2.4 Tidigare forskning 

Allt sedan de kvinnliga fotbollsutövarna ökat i antal genom åren har det också börjat 

forskas mer på området tjejfotboll. Befintliga studier på området behandlar till stor del 

jämförelser mellan tjejer och killar, idrottsrelaterade skador, kvinnliga ideal samt 

föräldrarnas påverkan och involvering i deras döttrars fotbollsspelande. Vi upplevde inte 

att dessa avhandlingar och studier kunde vara till stöd för vår studie vars inriktning är 

tjejernas egna upplevelser av normer i fotbollsvärlden. Dock fann vi att frågeställningarna 

i Elisabet Apelmos studie av fotbollsspelande tjejer liknade våra frågeställningar, bland 

annat fokus på fotbollen som traditionellt manlig och hur tjejerna talar om sig själva och 

fotbollsspelande killar. 

2.4.1 ”Från det att jag var liten har det alltid varit boll” 

Om konstruktionen av femininitet bland elitsatsande fotbollstjejer 

Elisabet Apelmo, doktorand i sociologi, genomförde en kvalitativ intervju- och 

observationsstudie i ett elitsatsande fotbollslag för tjejer. Med studien avsåg hon bland 

annat att undersöka varför tjejerna började spela fotboll och hur de ser på herr- och 

damfotboll. Apelmo återger tidigare forskning kring fotboll som kommit fram till att 

dam- respektive herrfotbollen behandlas, framställs och betraktas som olika. 

Damfotbollen sägs präglas av en relationsinriktad fotboll medans herrfotbollen anses vara 

mer tävlings- och prestationsinriktad. Utifrån sin egen empiri konstaterar Apelmo att 

dessa skillnader till viss del konstrueras av de olika bemötanden samt träningsformer som 

tjejer respektive killar får och instrueras till. I studien kommer Apelmo även fram till att 

de fotbollsspelande tjejerna i allra högsta grad genom sitt sätt att tala om fotboll själva 

bidrar till reproduktionen av de ojämlika strukturerna i den traditionellt manliga sporten 

fotboll (Apelmo, 2005). 

                                                
8 http://www.scb.se/Grupp/OmSCB/KallaSCB/_Dokument/KallaSCB_nr_1_2010.pdf - 2012-03-29 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Mannen som norm och isärhållningen av könen 

Y. Hirdman 

Yvonne Hirdman är professor vid Södertörns högskola samt Stockholms universitet och 

är bland annat intresserad av den historiska aspekten av genus. I sin bok Genus- Om det 

stabilas föränderliga former (2001) presenterar hon sitt perspektiv på begreppet genus. 

Hirdman beskriver genus som ett verktyg för att förstå hur tankar om manligt och 

kvinnligt har betydelse för hur vi betraktar världen. Genus innebär att praktiker och 

föreställningar är knutna till ett visst kön och uppdelningen av dessa består ofta av 

dikotomier eller dualismer (Hirdman, 2001:14). Hirdman har en teori om isärhållningen 

av könen och som bygger på tre olika sätt som kön kategoriskt och dualistiskt har 

framställts på genom historien. Kvinnan har dels betraktas som en icke man, dels som en 

ofullständig man samt som den raka motsatsen till en man. Hirdman menar att kvinnan 

och mannen genom dessa framställningar hålls totalt åtskilda (Hirdman, 2001:27–35).  

I framställningarna av könen sätts kvinnan i relation till mannen. Hon formas i 

förhållande till honom, den manliga prototypen. Hirdman menar att denne man har fått 

stå modell för hur världen utformats, det vill säga att mannen utgör normen för alla 

människor. Logiken kring mannen som norm skapar och upprätthåller makt gentemot 

kvinnorna bland annat vad gäller resursfördelning och rörelsefrihet (Hirdman, 2001:63).  

3.2 Genusregim 

R. Connell (tidigare R. W. Connell) 

Raewyn Connell är Professor of Education vid universitetet i Sydney. Connell har 

publicerat en rad olika böcker kring genus, bland annat boken Om genus (2003, 2009) 

som vi valt att använda oss av i vår studie. 

I boken Om genus förklarar Connell hur tjejer fostras till att bli omsorgsfulla och killar 

till att bli tuffa och till exempel satsa på att bli proffsidrottare. Till följd av att 

skillnaderna mellan män och kvinnor betraktas som naturliga menar hon att vi människor 

bidrar till att det som avviker anses vara onaturligt. Så länge vi människor inte 

ifrågasätter och avviker från normerna fortsätter vi att reproducera dem. Connell 
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beskriver det som att vi tilldelas och uppfostras till en genusidentitet. Vi lär oss beroende 

på kön hur vi ska agera och vad vi ska tycka om, och motsätter man sig denna 

genusordning kan man ses som udda och avvikande.  

Världens populäraste tv-sända evenemang efter Oscarsgalan uppges 
vara amerikanska Super Bowl, även det ett tydligt genuspräglat 
evenemang: kraftiga, bepansrade män rusar in i varandra i jakten på 
en boll av läder, och smala kvinnor i korta kjolar dansar och ler i 
pauserna. De flesta av oss är inte lika bra på att springa eller dansa, 
men vi gör vårt bästa på andra sätt. Som män eller kvinnor sätter vi 
fötterna i olikt formade skor, knäpper våra jackor åt olika håll, 
klipper oss hos olika frisörer, köper byxor i olika affärer och drar ner 
dem på olika toaletter. De här arrangemangen är så vanliga och 
välkända att de kan tyckas tillhöra naturens ordning (Connell, 
2003:17-18). 

Med exemplet ovan visar Connell hur normerna kring kön har kommit att betraktas som 

givna och självklara. Dessa normer i samhället utgör genusstrukturer. Connell använder 

begreppet genusregim, vilket är genusstrukturer fast i institutioner. En genusregim byggs 

upp av relationer mellan människor och är föränderlig eftersom den upprätthålls av de 

relationer som finns i institutionen (Connell, 2009). Connells begrepp kring genus och 

dess reproduktionsprocesser är användbara för att ge en strukturell tolkning av våra 

informanters berättelser. 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera hur studiens urval gjordes samt val av insamling 

av empiri. Ni kan även följa vår genomförandeprocess genom studien samt vilka 

överväganden vi gjort, både när det gäller det praktiska men även det etiska. 

4.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 

De unga tjejernas utsagor om fotbollen kan sägas vara subjektiva upplevelser eftersom de 

uttrycker egna erfarenheter. För att besvara våra frågeställningar om hur tjejernas 

upplevelser av att spela fotboll ser ut valde vi att anta ett hermeneutiskt perspektiv. Det 

hermeneutiska perspektivet är användbart just för att vi valde att försöka förstå flickornas 

livsvärld och upplevelser. Vilken förförståelse man har kring det man ska undersöka är en 

viktig övervägning i hermeneutiken. De berättelser som våra informanter gav tolkade vi 

utifrån vår förförståelse.  Förförståelse är den uppfattning som man innan studiens början 

har inom området och utifrån den formas en ny delförståelse, som sedan ger möjlighet att 

ytterligare tolka och förstå individens verklighet. Det blir en förnyad förståelse och detta 

kallas för den hermeneutiska cirkeln; att sätta sina fördomar i rörelse (Birkler, 2005: 100-

105). 

Före studiens början gick vi in med inställningen att fotbollen är ett område som är 

mansdominerat, det vill säga att det är flest män som sitter på höga positioner i de olika 

förbunden, att fotbollstränarna är en övervägande majoritet män samt att herrfotbollen har 

en högre status hos allmänheten än vad damfotbollen har. Vår förförståelse om fotboll för 

unga tjejer bestod alltså i att de utgör en åsidosatt minoritet i svensk fotboll idag. 

4.2 Urval 

Vi valde att genomföra vår studie i ett fotbollslag med enbart tjejer, i åldrarna 8-10 år. 

Fotbollslaget består av 18 spelare och leds utav två kvinnliga tränare. Tränarna hade fått i 

uppgift av klubbens ledning att starta laget, som har funnits i ungefär ett år. Laget är det 

enda tjejlaget i klubben som i övrigt har 15 antal lag. Klubben hör hemma i en medelstor 

svensk stad och är en utav de största fotbollsklubbarna i staden. Vårt val av klubb var i 

högsta grad medvetet. Klubben var vid studiens början den enda fotbollsklubben i staden 
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som endast hade ett lag för tjejer, medan de andra fotbollsklubbarna utgörs av ungefär en 

tredjedel tjejlag. Vi ansåg att en fotbollsklubb med en övervägande majoritet män och 

killar var en intressant miljö att undersöka närmare just när det handlar om unga tjejers 

fotbollsspelande i förhållande till en mansdominerad omgivning. 

Vårt val av klubb avgjorde i sin tur vilken åldersgrupp vi hämtade våra intervjuer från, 

eftersom tjejernas lag är klubbens enda tjejlag. Det kan tyckas som om valet av 

åldersgrupp inte var ett aktivt val från vår sida, men om vi inte hade fått tillåtelse av 

föräldrar och tränare att genomföra studien i det aktuella laget skulle vi ha sökt oss till ett 

annat lag med tjejer i samma åldersgrupp. Vi anser att barn i åldern 8-11 år kan ge en 

relativt onyanserad bild av sin egen verklighet i intervjuer. Vi har erfarenheten att de 

tenderar att svara impulsivt, utan djupare eftertanke och utan att överväga vad vi som 

forskare vill att de ska svara. Vid intervjuer med till exempel tonåringar tänker vi oss att 

de själva möjligen redan har teorier om varför saker är som de är, eller att de är rädda för 

att yttra sig starkt om något som kan anses vara kontroversiellt. Detta skulle hindra oss 

som forskare att komma åt deras oreflekterade tankar. 

Urvalet bland tjejerna i laget var av slumpmässig karaktär. Alla tjejers föräldrar fick ett 

brev om tillåtelse till intervju, men av hänsyn till studiens storlek och omfattning visste vi 

att vi endast skulle kunna intervjua ungefär fyra till sex tjejer även om alla tjejer skulle få 

tillåtelse av sina föräldrar att vara med. Vilka tjejer som slutligen gavs möjlighet att vara 

med i studien bestämdes av vilka tjejers föräldrar som i tid gav besked om att de 

godkände intervjuerna. Det var nio tjejer som fick godkännanden från sina föräldrar. Av 

dessa var sex tjejer närvarande vid träningen på intervjudagen och blev således utvalda 

för intervju. 

4.3 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer ansåg vi var en lämplig metod för vår insamling av empiri, 

eftersom vi avsåg att försöka förstå enskilda tjejers subjektiva upplevelser och inte att till 

exempel mäta attityder hos en större urvalsgrupp. Denscombe menar att intervjuer kan 

användas för att på bästa sätt förstå informanters verklighet eftersom informanterna ges 

tid och utrymme att utveckla sina tankar, i motsats till den begränsade utformningen hos 
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en enkät där det ofta finns fasta svarsalternativ (Denscombe, 2009:232). 

Vi intervjuade sex tjejer i laget. Intervjuerna skedde i grupper om två och ägde rum i 

anslutning till fotbollsträningen och ljudinspelades. Vi hade i åtanke att inspelning av 

intervjuerna skulle kunna få tjejerna att känna sig obekväma, då det kan kännas ovant att 

prata inför främlingar och veta att det spelas in. Dock skriver Denscombe att det är något 

som vanligtvis försvinner efter ett tag, då inspelandet glöms bort och samtalet kan flyta 

på som vanligt (Denscombe, 2009:259). Fördelarna med ljudinspelning vid intervjuer 

ansåg vi stora då vi kan lyssna och analysera intervjuerna i god tid efteråt, utan att ha 

glömt vad som sagts eller glömt viktiga detaljer i informanternas berättelser. Att 

intervjuerna spelades in visade sig inte vara något uppenbart problem för tjejerna. Deras 

ovana av intervjusituationen som sådan kan ha inneburit en viss grad av nervositet, men 

vi bedömer att själva inspelningen av intervjuerna varken gjorde till eller från i det 

avseendet. 

Vi valde att genomföra gruppintervjuer då vi ansåg att det var det effektivaste sättet att få 

material till vår studie. Denscombe skriver att gruppintervjuer kan genomföras på 

liknande sätt som enskilda intervjuer och att man kan bredda urvalet och få med fler 

respondenter om man genomför gruppintervjuer (Denscombe, 2009:236). Dessutom 

ansåg vi att tjejerna, som kanske är ovana vid att befinna sig i en intervjusituation, skulle 

kunna finna trygghet i varandra och att de är två. Intervjumaterialet i sig kan också 

gynnas av detta då tjejerna ges möjlighet att bolla tankar med varandra och på så sätt ge 

intervjun nya dimensioner. 

Intervjuerna pågick i cirka 20 minuter och vi deltog som intervjuare båda två. Vi valde att 

båda skulle vara med vid intervjuerna eftersom vi ansåg att två forskare kan komplettera 

varandra under en intervju och i förlängningen ge ett bra material. Vid intervjutillfällena 

hade en av oss ansvaret för att ställa frågor och föra intervjuerna framåt, medan den andre 

förde anteckningar och hade möjlighet att lyssna och fundera ut ytterligare frågor. 

Intervjuerna var av formen semistrukturerade, vilket innebär att svaren är öppna samt att 

fokus ligger på den som blir intervjuad (Denscombe, 2009:234). Vi utgick från en 

intervjuguide med frågor där frågorna var flexibla. Vi var medvetna om att vi kunde 
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komma att kringgå dem under intervjutiden, beroende på vad tjejerna skulle prata om. 

4.3.1 Att intervjua barn 

Vi var väl medvetna att tjejernas unga ålder skulle kunna utgöra en svårighet i studien. 

Jacobsen (1993) beskriver det metodologiska övervägandet kring intervjuer med barn och 

menar att barnens språkliga och mentala utveckling måste tas i beräkning. Att kunna sätta 

ord på upplevelser, känslor och sociala sammanhang är en förmåga som är av stor vikt 

under intervjuer och den förmågan utvecklas i takt med att man blir äldre (Jacobsen, 

1993: 164). Vi gjorde dock bedömningen att intervjuerna med de unga tjejerna i laget 

skulle ge oss det material vi eftersträvade, då vi betraktade ämnet för intervjuerna som 

något tjejerna var väl bekanta med. Trots Jacobsens tankar om barns svårigheter att 

uttrycka sig om sociala sammanhang tänkte vi oss att fotbollen är en stor del av tjejernas 

vardag och att det därigenom skulle kunna underlätta deras förmåga att beskriva sina 

erfarenheter av fotbollen. För att försöka nå dessa beskrivningar formulerade vi 

intervjufrågor som endast berörde deras fotbollsspelande. 

4.4 Observationer 

Vi var med och observerade två av lagets träningar men deltog inte i fotbollsspelandet. Vi 

gjorde vad Fangen kallar en delvis deltagande observation av träningarna och det som 

skedde före, efter och omkring träningarna (Fangen, 2005:141). 

Fangen poängterar att det vid deltagande observationer är viktigt att de deltagande i 

studien inte känner obehag (Fangen, 2005:141). Vi gjorde bedömningen att tjejerna var 

vana vid att vara i hallen där vi gjorde våra observationer och att det ofta är mycket folk i 

hallen vilket gör att vårt deltagande inte skulle innebära någon stor omställning för dem 

eller störa dem på något sätt. 

Vi valde att lägga en del av vår empiri på just observationer dels för vår egen skull, för att 

få en bättre helhetsbild av den miljö tjejerna befinner sig i men också som en bra 

introduktion till och förståelse av resultatet. Vi fick genom observationerna komplement 

till vissa frågor som vi annars hade haft svårt att komma åt. Med observationerna fick vi 

alltså en flerdimensionell bild av flickornas fotbollsspelande i relation till omgivningen. 
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4.5 Forskarrollen 

Före genomförandet av intervjuerna hade vi i åtanke vilken roll vi skulle komma att ha 

som forskare. Inför intervjuer är ett sådant övervägande särskilt viktigt, menar 

Denscombe. Vi har tidigare nämnt den förförståelse vi hade om området unga tjejer och 

fotboll innan vi påbörjade studien, vilket även är något som vi bar med oss in i 

intervjuerna med tjejerna. Att som forskare försöka att inte påverka respondenterna med 

egna idéer om verkligheten är en viktig del vid en intervju. Dock finns det alltid risk för 

att forskaren påverkar intervjupersonens svar, eftersom intervjun är en social situation 

och vissa ämnen kan kännas obekväma att tala om beroende på vem forskaren är 

(Denscombe, 2009: 244-246). När det gäller våra intervjuer med tjejerna skulle 

ålderskillnaden mellan oss och tjejerna kunna vara en viktig faktor. Mognad och 

erfarenhet skulle kunna upplevas som hinder för kommunikation och därmed påverka 

intervjuresultatet. I vår uppfattning utgjorde dessa faktorer inget nämnvärt hinder för 

intervjuerna. Däremot tror vi att intervjusituationen underlättades av att vi också är tjejer, 

då informanterna gavs möjlighet att känna sig bekväma och att känna en viss samhörighet 

med oss, eftersom ämnet för intervjuerna kom att handla om kön och dess olika 

innebörder. Om vi hade varit medelålders män hade intervjuerna möjligen haft andra 

förutsättningar och gränserna för vad tjejerna upplever är tillåtet att säga skulle ha 

ändrats. 

4.6 Etiska överväganden 

Eftersom vi valde att göra vår studie inriktad på yngre tjejer som spelar fotboll var vi 

medvetna om att det fanns en hel del etiska överväganden att göra. Det viktigaste av allt 

var att få godkännande från föräldrarna, annars hade inga intervjuer varit möjliga. Vi ville 

även vara noggranna med att tjejerna var medvetna om att det var helt frivilligt att ställa 

upp på intervju även om deras föräldrar gett godkännande. 

Vi kom tillsammans med tränarna i laget överens om att vi skulle skriva ett 

informationsbrev till föräldrarna med info om vilka vi är samt vårt syfte med studien. I 

brevet bad vi dem även att fylla i deras namn samt barnets namn. De fick möjlighet att 
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tacka ja eller nej till att låta sina döttrar delta i intervjuundersökningen. En av oss deltog 

på ett föräldramöte där tränarna och ett tiotal av föräldrarna och flickorna deltog. Där 

presenterades vår studie lite mer ingående och föräldrarna informerades om vilka frågor 

som skulle förekomma under intervjuerna. De fick möjlighet att ”ansikte mot ansikte” 

ställa frågor om studien till oss. 

I den färdiga uppsatsen valde vi att ge de intervjuade tjejerna fingerade namn för att hålla 

dem anonyma. Av samma anledning har vi valt att inte nämna namnet på 

fotbollsklubben. 
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5. Resultat 

Resultatdelen består av två delar. I den första delen presenteras observationer som vi har 

gjort i samband med våra möten med tjejlaget. Observationerna följs utav intervjudelen. 

Intervjudelen är vårt huvudsakliga resultat och har delats in i tre olika teman. Indelningen 

av temana baseras på studiens frågeställningar. I Hur tjejerna talar om sitt eget 

fotbollsspelande behandlas ämnen som varför tjejerna började spela fotboll och hur de ser 

på sin framtid inom fotbollen. Under temat Tjejernas förebilder inom fotbollen 

presenteras resultat som berör tjejernas uppfattning om andra fotbollsspelare i sin 

omgivning samt andra influenser som haft betydelse för deras fotbollsspelande. Temat 

Tjejernas syn på fotbollsspelande tjejer och killar berör tjejernas syn på kvinnligt och 

manligt inom fotbollen. 

5.1 Observationer 

Första gången vi kom till fotbollshallen där tjejernas träning skulle äga rum möttes vi av 

killar i olika åldrar. Några var på väg till eller från sin träning och några låg på golvet och 

utförde olika styrkeövningar. På hallens stora fotbollsplan hade ett lag med killar träning 

medan vi stod vid sidan om och pratade med tjejlagets båda tränare. I hela hallen hördes 

rop och uppmaningar i stil med ”Kom igen, gubbar”. En efter en anlände tjejerna i 

sällskap med sina föräldrar och blev av tränarna ombedda att gå in i omklädningsrummet 

för ombyte. Tränarna berättade för oss att de inte visste hur många tjejer som skulle delta 

på kvällens träning. 

När sex tjejer hade kommit och var ombytta beslöt tränarna att träningen skulle börja. 

Planen delades nu upp i två planhalvor med ett nät som hissades ner från taket och 

killaget som tidigare nyttjat hela planen fick nu fortsätta träningen på den ena planhalvan 

medan tjejerna fick tillgång till den andra. Tjejerna samlades i en ring runt tränarna. 

Tränarna pratade om fotbollscupen som skulle äga rum kommande helg. Tjejernas 

klädsel var blandad, till skillnad från killaget på andra sidan planen som var homogent 

klädda i klubbens färg och logga. Några tjejer hade klubbens klädsel, medan några hade 

egna träningskläder i olika färger. 
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Tränarna satte igång tjejerna i en aktivitet i form av ”kull” där de skulle jaga varandra. 

Koner ställdes upp och märkte ut en mindre plan. Tjejerna blev indelade i två lag och fick 

en boll för att spela fotbollsmatch. Under denna match hände det att bollen kom utanför 

den lilla planen följt av att nästan samtliga tjejer sprang efter bollen, med samma 

entusiasm som när bollen var innanför planen. Vid ett tillfälle sköts bollen under nätet 

som delade av planhalvorna och kom över på killagets sida. Tjejerna stannade upp och 

tittade på varandra. Tränarna fick uppmana tjejerna att hämta bollen och en tjej tog på sig 

uppgiften och hämtade kvickt bollen. 

När tjejernas match pågick utnyttjade de endast halva planen som de blivit tilldelade. Vid 

slutet av träningen ställde sig två killar, den ene i 12-årsåldern och den andre i 18-

årsåldern, och övade straffar i målet på tjejernas outnyttjade sida av planen. Efter en 

stund var det dags för tjejerna att spela match på hela sin planhalva och killarna drog sig 

därifrån. 

På intervjudagen anlände vi till lagets omklädningsrum där ungefär 15 tjejer var redo att 

delta på dagens träning. Det var fnittrig stämning. Några av tjejer fick uppmaningar av 

tränarna att skynda sig och klä om då de skulle delta i den första intervjun. En av tjejerna 

undrade vad vi skulle fråga om och vi svarade att frågorna skulle handla om deras 

fotbollsspelande, bland annat varför de spelar fotboll. Då utbrast en tjej som satt lite 

längre bort i hörnet; ”Jag vet inte ens vad jag gör här”. 

Träningen var lagets första utomhusträning för säsongen och även våra intervjuer skulle 

hållas utomhus i anslutning till träningen. På vägen till planen där tjejerna skulle hålla till 

för dagen passerar vi flera andra planer som var fyllda av killar och män i olika åldrar. 

Tjejernas plan låg längst bort från hallen där de hade bytt om. Intervjuerna skedde på en 

liten grönyta cirka 100 meter från planen. 

Dessa observationer av lagets träningar gav oss intrycket av att klubbens enda tjejlag 

upptar ett, i förhållande till klubbens storlek och antal spelare, litet utrymme. Laget har en 

halv fotbollsplan till sitt förfogande, men det tycks inte utgöra någon gräns för klubbens 

övriga spelare att överträda. Att tjejlaget utgör en minoritet i förhållande till klubbens 

majoritet av killar och män är påfallande i klubbens träningsmiljö. 
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5.2 Intervjuer 

5.2.1 Hur tjejerna talar om sitt eget fotbollsspelande 

Alla tjejer förutom en började i laget utan att ha tidigare erfarenhet av att spela i ett 

fotbollslag. Tjejerna fick i intervjuerna uppge vad de tyckte var roligast med att spela i ett 

fotbollslag och även berätta om vilken framtid de anser sig ha inom fotbollen. Svaren på 

dessa frågor ger en bild av hur tjejerna ser på sig själva som fotbollsspelare. 

Att spela match var något som en majoritet av tjejerna tyckte var roligast med fotboll. 

Detta gällde både matcher som spelas på träningarna och när laget spelar match mot 

andra lag, i till exempel fotbollscuper. Ett par av tjejerna uppgav även att det var roligt att 

dribbla och en av dem tyckte att skjuta straffar var det roligaste. Moa ansåg att övningar 

och lekar på träningen inte var så kul utan att det var roligare att spela. 

 

Tjejerna hade liknande ambitioner för sin framtid inom fotbollen vilket yttrade sig i att 

samtliga tjejer ville fortsätta att spela fotboll i några år till. Kim var den enda tjejen som 

uttryckte sig bestämt om att hon vill bli fotbollsproffs, medan de andra som sa att de hade 

en dröm om att bli proffs uttryckte sig mer ödmjukt och osäkert. En av dem var Maja: 

”Jag vill inte bli proffs, eller, jag vet inte. För jag vill spela. Men 

jag kanske spelar tills jag blir tolv år kanske?”(Maja) 

5.2.2 Tjejernas förebilder inom fotbollen 

Personer i tjejernas omgivning tycks ha haft stor betydelse för tjejernas val att börja spela 

fotboll. Tjejerna tog bland annat upp hur de har blivit uppmuntrade till att spela fotboll 

och andra faktorer som har influerat deras val av sport, såsom släktingar och vänner som 

redan är aktiva inom fotbollen. Tre av tjejerna nämnde kompisar som en anledning till att 

de började i laget. 

 

”Jag var på kalas hos en kompis och då spelade vi fotboll och 

hennes mamma tyckte att jag var jättebra. Jag kände ganska 

många som gick i det här laget så då började jag här.” (Maja) 
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Felicia började spela fotboll av en liknande anledning; 

”Jag började för att min kusin, som är 19 år, började för 

jättelängesen, så då var jag tvungen att börja” (Felicia) 

Även Kim har fotbollsspelare i familjen. Hon berättade att hennes bror spelar i samma 

klubb och att han har namngett Kims kanin, Messi. Kim uppgav att hon därför gillar 

fotbollsspelaren Lionell Messi.  Moa och Felicia berättade också om vilka som är deras 

förebilder inom fotbollen. 

”Min är nog kanske Johan Elmander… Ja, för jag är en 

ganska duktig back”(Moa) 

”Zlatan, för han spelar mittfält, och jag spelar också 

mittfält” (Felicia) 

Alla de kända fotbollsspelarna som nämndes av tjejerna var män. De andra tjejerna sa att 

de inte känner till så många fotbollsspelare eller att de inte kommer ihåg namnen på dem. 

Att ha en förebild kan till exempel innebära att personen visar prov på egenskaper som 

värderas högt inom ett specifikt område. Några av tjejerna svarade på frågan om hur en 

bra fotbollsspelare ska vara, bland annat Maja som menade att en bra fotbollsspelare är 

bra på att dribbla och skjuta. 

5.2.3 Tjejernas syn på fotbollsspelande tjejer och killar 

Tjejerna spelar i ett lag som enbart består av tjejer och när de spelar matcher möter de 

tjejlag från andra klubbar. Några av de tjejer som spelat längst i laget berättade att laget 

tidigare har fått spela mot lag med killar, men att de i dagsläget möter lag med tjejer. 

Maja förklarade; 

”Ja alltså, i början mötte vi inte tjejer för de hade delat upp det 

fel. Så vi mötte bara killar då” (Maja) 

Maja uppgav att hon tyckte att det var kul när deras lag mötte killar. 
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”Det var kul, fast de brukade vinna över oss. Men vi har 

vunnit några (matcher)” (Maja) 

Moa och Felicia berättade att lagen de mötte bestod av killar som var yngre än dem. På 

frågan om hur de upplevde detta, om de tyckte att det kändes likadant som att spela mot 

tjejer, svarade de; 

”Nej, tjejer är lite lättare” (Moa) 

”Ja, killar är jättesvårt” (Felicia) 

Carmen berättade att hon tycker att det var kul att möta lag med killar och att det kändes 

ungefär likadant som att möta tjejer. 

Maja menade att hon föredrar att spela tillsammans med killar än att ha dem som 

motståndare eftersom killar enligt henne är bättre på dribblingar än vad tjejer är. Hon 

berättade att när de i tjejlaget spelade mot killar var det svårt för dem att ta bollen från 

killarna. Kim höll med Maja om detta och konstaterade; 

”De är killar”(Kim) 

Vidare menade Kim att killar är bättre på det mer tekniska i fotboll eftersom det mest är 

killar som spelar fotboll. Hon uttryckte sig bestämt om att det hade varit jättekul att spela 

med killar i samma lag. Nova, som tidigare spelat i ett lag med både killar och tjejer, 

tyckte att det var kul att spela med killar. 

När vi ställde frågan om vad de tror är anledningen till att tjejer och killar vanligtvis inte 

spelar tillsammans så funderade de alla noggrant innan de svarade. Tjejerna var i det 

stora hela överens om att en anledning till att tjejer och killar spelar var för sig är att det 

finns skillnader mellan tjejer och killar. 

”Kanske för att det blir lite ojämnt. Killarna brukar vara lite 

mer…” (Moa) 

 

Innan Moa hann avsluta sin mening fyllde Felicia snabbt i att killar kan lite mer fotboll 

och Moa konstaterade att killar brukar vara bättre än tjejer. Nova hade samma tanke. Hon 



19 
 

menade också att tjejer och killar är uppdelade i olika lag på grund av att killar är lite 

bättre än tjejer och framförallt för att de kan springa snabbare än tjejer. Carmen var den 

enda tjejen som motsatte sig att killar skulle vara bättre. Hon menade att tjejer och killar 

är lika bra, men att hon inte vet varför det är så. Maja ansåg att uppdelningen av killar 

och tjejer skulle kunna ha att göra med omklädningsrummen, det vill säga att killar och 

tjejer i regel inte byter om i samma omklädningsrum vilket ett lag vanligtvis gör. 

Varför deras lag är det enda laget för tjejer i klubben kunde de flesta av tjejerna inte 

svara på. Moa hade en fundering om att det kanske beror på att det inte är tillräckligt 

många tjejer som vill spela fotboll. Maja hade liknande tankar; 

”För att det var mer killar som ville spela fotboll. Tjejerna 

kanske inte ville spela så mycket fotboll och det var mest killar 

som anmälde sig till ett lag” (Maja) 
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6. Analys 

6.1 Relationsinriktad fotboll? 

Tjejerna i vår studie ansåg att det roligaste med fotboll var att spela match och tycks 

därmed avvika från den inriktning som tidigare forskning menar att damfotbollen 

generellt sägs ha. I sin studie Från det att jag var liten har det alltid varit boll, som 

handlar om fotbollsspelande tonårstjejer, diskuterar Apelmo (2005) den skillnad som 

anses finnas mellan dam- och herrfotboll. Apelmos tanke är att det nödvändigtvis inte 

finns skillnader från början i tjejers och killars spelarförmågor eller ambitioner, utan att 

detta är en skillnad som skapas när tjejerna och killarna blir uppmuntrade till olika 

förhållningssätt till fotbollsspelandet. Apelmo menar att den skillnad som anses finnas 

mellan tjejers och killars fotboll har att göra med hur träningsupplägget och bemötandet 

ser ut för de båda könen; fotbollen framställs och konstrueras som olika beroende på om 

det är kvinnliga eller manliga utövare, vilket hennes informanter upplevde efter att ha 

spelat i både killag och tjejlag (Apelmo, 2005:36). Detta leder till att damfotbollen både 

av omgivningen och utövarna själva till stor del betraktas som relationsinriktad med 

betoning på det sociala och att ha kul, medan herrfotbollen anses vara mer 

tävlingsinriktad.  

I samhället finns rådande föreställningar om hur män och kvinnor bör vara i form av 

normer, som utgör riktlinjer för vilka egenskaper och handlingar som får uppvisas av 

respektive kön. Connell beskriver hur vi människor fostras av dessa normer och hur de 

tar plats i det vardagliga livet, till exempel genom att killar uppmuntras till att bli tuffa 

och tävlingsinriktade medans tjejer uppmuntras till att vara mer omsorgsfulla (Connell, 

2009:17).  

Connells och Apelmos teorier om samhällets konstruktioner och bemötanden av tjej- 

respektive killfotboll skulle innebära att även våra informanter betraktar gemenskap och 

vänskapsrelationer som huvudsyftet med sitt fotbollspelande. Vi betvivlar inte att den 

sociala gemenskapen har en betydelse för tjejerna i laget. De är aktiva i en lagidrott och 

det sociala samspelet ligger till grund för hur väl laget fungerar ihop spelmässigt, men 

utifrån intervjuresultatet tycks inte det viktigaste för dem vara att spela fotboll främst för 
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att umgås och skaffa vänner. Istället betonar de matcherna, själva tävlingsmomenten, 

som det roligaste med fotboll. Tjejernas attityd till fotbollen stämmer i denna fråga inte 

överens med det övriga samhällets generella bild av vad deras spelande går ut på. De vill 

helst tävla, vilket avviker från de normer som är uppsatta för tjejer inom det område som 

de befinner sig i. 

6.2 Mannen som norm 

I sin teori om mannen som norm beskriver Hirdman att världen är formad efter mannen. 

Mannen utgör den kontext och den mall som kvinnor anpassar sig till, jämförs med och 

bedöms utifrån (Hirdman, 2001:59). Fotbollen var under en lång tid en arena med manlig 

dominans. I Talet om kroppen beskrivs hur biologin, den manliga och kvinnliga kroppen, 

genom historien har fått bestämma vilka kapaciteter och förmågor som de båda könen är 

avsedda att ha. Detta gjorde idrotten till ett område för männen, då deras fysiska förmåga 

kopplades samman med uthållighet, viljestyrka och snabbhet. Idrotten, bland annat 

fotbollens tävlingsverksamhet i form av spelregler och prestationsmätningar, utformades 

efter de manliga kropparna som utövade den. När kvinnorna sedan gjorde entré på 

idrottens arena fick de rätta sig efter de ideal och regler som redan existerade (Fagrell, 

1998: 88-92). Vem fungerar som förebild för tjejer inom den mansdominerade sporten 

fotboll, där mannen är norm? 

6.2.1 Förebilder 

Tjejernas berättelser om hur de ser på sin framtid inom fotbollen utmärktes av en 

blygsamhet. Endast en av dem sa uttryckligen att hon ville bli proffs, medan de andra 

svarade svävande att de möjligen skulle hålla på med fotbollen i ett par år till men att de 

inte kunde säga säkert. Vi kopplar samman tjejernas osäkerhet kring framtiden med deras 

brist på kvinnliga förebilder inom fotbollen. De tjejer som sa att de hade en fotbollsidol 

nämnde endast välkända, manliga fotbollsspelare. Moa berättade att hennes idol är Johan 

Elmander och motiverade detta med att hon själv är en ganska duktig back. Felicia i sin 

tur nämnde Zlatan Ibrahimovic som idol och konstaterade att de båda är mittfältare. Värt 

att nämna här är att ingen av de nämnda fotbollsproffsen spelar i de positioner, back och 

mittfältare, som nämns ovan. Det är intressant att tjejerna på ett reflekterande sätt provar 

att se sig själva utifrån de etablerade fotbollsspelarna. De beskriver inte proffsen särskilt 
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ingående utan söker efter likheter mellan sig själva och proffsen. Som i exemplet med 

Kim och hennes kanin, där kaninens namne Lionell Messi låg till grund för Kims val av 

idol. 

Ingen av tjejerna nämnde kvinnliga fotbollsspelare och inte heller efter att vi frågade om 

de visste någon damfotbollsspelare kunde de uppge någon sådan. Vi anser det vara 

anmärkningsvärt att tjejerna endast nämnde män som förebilder och funderar på vad som 

kan ligga till grund för detta. I likhet med tjejerna i vår studie hade även Apelmos 

informanter svårt att nämna förebilder. I Apelmos studie är det tre olika förebilder som 

nämns, varav en är kvinna. Apelmo skriver att de egenskaper som hennes informanter 

ansåg gjorde denna kvinnliga fotbollsspelare till en bra förebild och spelare var att hon 

var ”go' och snäll”. Informanterna i Apelmos studie som nämnde manliga fotbollsspelare 

som förebilder berättade att deras främsta egenskaper var att de var individualister och 

vinnarskallar. Apelmo menar att man här kan se ett tydligt tecken på vad som anses vara 

bra egenskaper hos män och vilka egenskaper som är eftersträvansvärda hos kvinnor 

(Apelmo, 2005:41).  

Det är intressant att tjejerna i båda studierna visar på svårigheter att nämna en bra 

damspelare som förebild. Vi funderar på om den manliga dominansen hos tjejernas 

förebilder kan vara en direkt återspegling av den manliga dominansen i fotbollen. Dels är 

majoriteten av fotbollsutövarna män och dels är fotbollen uppbyggd kring traditionellt 

manliga värden såsom fysisk och mental styrka, vilket vi kopplar samman med Hirdmans 

teori om den manliga normen. Tjejerna spelar inte bara dagligen efter regler som har 

utformats efter den manliga normen utan hämtar också sina förebilder från en idealbild av 

hur en fotbollsspelare, och därmed en man, ska vara.  

6.2.2 ”Killar är jättesvårt”9 

Tjejernas beskrivning av en bra fotbollsspelare var att fotbollspelaren ska kunna dribbla, 

skjuta och spela bra. Detta var även egenskaperna som tjejerna ansåg att killar är särskilt 

duktiga på. Tjejernas idealiseringar kring en bra fotbollsspelare stämmer alltså överens 

med hur de ser på killarnas förmågor. Tjejerna säger upprepade gånger i intervjuerna att 

                                                
9 Citat från Felicia i en av intervjuerna 
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killar är bättre fotbollsspelare än vad de själva och andra tjejer är. Noterbart är att 

tjejerna i intervjuerna aldrig uttrycker sig i negativa ordalag om att det är de själva och 

andra tjejer som är sämre än killar, även om det kan sägas vara innebörden i deras ord. 

Istället pratar de indirekt om sina egna oförmågor när de talar om killarnas 

överlägsenhet. Att våra informanter anser att killar är bättre än tjejer på fotboll är något 

som löper som en röd tråd genom deras berättelser. Detta nämns upprepade gånger utan 

att ifrågasättas. Uppfattningen om killarnas högre grad av skicklighet inom fotboll tycks 

vara etablerad och självklar hos tjejerna. 

Utifrån Hirdmans begrepp kring mannen som norm tycker vi oss tydligt kunna se hur 

tjejerna förhåller sig till killarna och därmed de upphöjda manliga värdena inom 

fotbollen, såsom styrka och snabbhet. Hirdman presenterar hur diskursen om genus 

historiskt har sett ut och där framställs kvinnan antingen som mannens motsats, som en 

sämre man eller helt enkelt som ingen man alls (Hirdman, 2001:63). Med samma 

resonemang, om än något mildare, uttalar sig våra informanter om sig själva och andra 

fotbollsspelande tjejer och killar. De behandlar en av dessa framställningar av kön, det 

vill säga den om att kvinnan är en sämre man. Mannen tycks inte kräva någon närmare 

beskrivning i sammanhanget fotboll, som i Kims uttalande om att killarna är bättre på att 

dribbla; (för att) ”de är killar”. Egenskaperna snabb och stark är synonyma med 

manlighet och att konstatera att någon är kille tycks därför räcka, då innebörden av att 

vara kille, eller man, är underförstådd.  

Att våra informanter har en uppfattning om att killar är bättre på fotboll än tjejer är de 

inte ensamma om. Apelmo kommer i sin studie fram till att tjejer som spelar fotboll har 

möjligheten att förändra de traditionella könsrollerna inom den manligt dominerade 

sporten genom att inta inställningen om att de är lika bra som killar (Apelmo, 2005:2). 

Men likt vår studie är även de intervjuade tonåriga tjejerna i Apelmos studie närmast 

överens om att killar är bättre på fotboll och uttrycker detta klart och tydligt. Deras 

inställning leder, enligt Apelmo, till att genusstrukturen inom fotbollen upprätthålls 

eftersom tjejerna sätter sig själva i de sekundära positioner de förväntas göra i den 

patriarkala värld de befinner sig i (Ibid). 
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Den generella uppfattningen hos tjejerna var att det har uppstått en sorts obalans i spelet 

när de har mött killar i fotboll, det vill säga att de upplevde att killarna var bättre än de 

själva, bland annat på grund av att killarna ansågs vara snabbare och bättre på att dribbla. 

Dock uppgav tjejerna att de kunde tänka sig att spela i samma lag som killar, vilket vi 

tolkar som att de ser en möjlighet att ta del av det som de uppfattar som killarnas bättre 

egenskaper inom fotboll.  

6.2.3 Varandras motsatser 

Ingen av tjejerna talade om sina egna förmågor på ett individuellt plan, det vill säga att 

ingen beskrev det som att killar är snabbare eller bättre än just henne. Istället talade de 

om sig själva som grupp, en grupp bestående av dem själva och de övriga tjejerna i laget; 

”De kan mer dribblingar än oss, de brukade dribbla av oss ibland”10. I deras berättelser 

framställs tjejlaget som en homogen grupp utan individuella undantag. På samma sätt 

beskriver de och bedömer sina egna prestationer utifrån killarnas; de generaliserar och 

talar om att killar som grupp är bättre än samtliga tjejer i deras lag. Våra informanter 

kopplar även samman sig själva och sina egna förmågor med kvinnliga fotbollsspelare i 

stort när de uteslutande beskriver killar som bättre på fotboll än alla tjejer, inte enbart i 

deras lag.  

Connell skulle säga att detta är ett typiskt sätt att se på män och kvinnor som två 

dikotomier, två motsatser. Problemet med detta synsätt är enligt Connell att även om det 

många gånger finns generella skillnader mellan män och kvinnor så finns det alltid de 

individer som överlappar dessa skillnader. Ett exempel hon tar upp är att män generellt 

är längre än kvinnor, men faktum är att det finns många enskilda kvinnor som är längre 

än flera enskilda män (Connell, 2003:45). Denna sociala konstruktion, att män och 

kvinnor utan undantag skulle vara varandras motsatser, syns tydligt i våra informanters 

uttalanden om tjejer och killar. De hade kunnat tala om killar som generellt bättre 

fotbollspelare än tjejer, men ändå framhävt att de själva utgör ett visst undantag och 

uttryckt sig med tro på sina egna förmågor. Istället är deras berättelser färgade av det 

                                                
10 Citat av Maja från en av intervjuerna 
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traditionella sättet att se på samtliga män och kvinnor, där man inte bara förknippar olika 

karaktärsdrag med vardera kön utan även knyter fysiska egenskaper till de båda könen. 

Ett tydligt exempel på detta är hur hormonerna testosteron och östrogen har fått en 

närmast symbolisk betydelse och knutits till manligt respektive kvinnligt, trots att de 

finns olika halter av dessa hormoner i alla kroppar, oberoende av kön (Connell, 

2003:49). De påstådda och fastslagna biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor 

tycks utifrån tjejernas berättelser ha en stor betydelse inom fotboll, och möjligen även i 

idrott i stort. Skillnaderna har genom historien föreskrivit att män och kvinnor inte bör 

spela tillsammans och tycks även ha fortsatt att vara ett inom området erkänt och 

vedertaget sätt att betrakta tjejer och killar som väsenskilda. 

6.3 Isärhållningen 

Hirdman har en teori om att det finns ett genuskontrakt som upprätthålls av att män och 

kvinnor hålls isär. Med hänvisning till biologin har de båda könen konstruerats som 

grundläggande olika och med olika ansvarsområden, de har fått en specifik 

könsbestämning och sätt att vara. Människor förhåller sig till dessa könsstereotyper och 

det är dessa etablerade konstruktioner som Hirdman menar legitimerar åtskiljandet av 

män och kvinnor (Hirdman, 2001: 66).  

Ett uttalande som illustrerar tjejernas uppfattning om åtskillnaden av tjejer och killar 

inom fotboll är Majas berättelse om när de i tjejlaget spelade mot lag med killar, killar 

som hon och de andra tjejerna ansåg var bättre fotbollsspelare än dem. Hon förklarar att 

det hade blivit fel i uppdelningen av vilka lag som skulle möta varandra. Att Maja 

uttrycker sig på detta vis indikerar att hon även upplever att det finns ett rätt sätt att dela 

upp lag. Att det skulle finnas en ”rätt” och ”fel” uppdelning av lag kan tyda på att det 

finns en ordning mellan könen som upprätthålls av den etablerade idén om att det är 

skillnad på tjejer och killar. På ett liknande sätt tycks de övriga tjejerna resonera om 

kvinnligt och manligt i fotbollsklubben. De anser att tjejer och killar har olika förmågor 

och att dela upp lagen utifrån kön anses därmed vara det ”rätta” sättet att organisera 

klubben.  
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Majas resonemang skulle möjligen kunna grunda sig i erfarenheten av att killar och tjejer 

vanligtvis inte spelar mot varandra. Med erfarenhet menar vi att hon kan ha 

uppmärksammat hur fotbollen generellt sett delas upp mellan könen, både hur manliga 

respektive kvinnliga fotbollsspelare spelar var för sig på tv och att hon i vardagen ser hur 

lagen i klubben har utformats efter kön.  Oavsett vad hennes uttalande grundar sig i så 

anser vi att det är ett tydligt exempel på hur den normativa bilden är närvarande i 

tjejernas tankesätt.  

Uppdelningen av killar och tjejer går med hjälp utav Connell att förklara med att det i 

varje enskild institution, i detta fall fotbollsklubben, finns en rådande genusregim. 

Genusregimen består utav en samling mänskliga relationer som skapar en form av 

ordning och normer (Connell, 2009:102). I fotbollsklubben tycks den rådande regimen 

bland annat vara att tjejer och killar spelar var för sig och att det inte finns några 

förväntningar på att det skulle ändras. Majas inställning att det hade blivit en 

”feluppdelning” när tjejerna mötte lag med killar indikerar att detta var något som stred 

mot den rådande regimen. 

Även våra observationer av träningsmiljön i fotbollsklubben skulle kunna förklaras 

utifrån Connells tanke om genusregimer. Som vi skriver i vårt resultat hade de män och 

killar som vi uppmärksammade i samband med träningarna ett beteende som skulle 

kunna tyda på att de tar plats och att de känner sig hemma i miljön de är i. De ligger på 

golvet bredvid fotbollsplanerna och gör diverse övningar på egen hand medan tjejerna 

endast rör sig från sitt omklädningsrum och till sin halva av fotbollsplanen dit de tar sig i 

samlad trupp tillsammans med tränarna när träningen ska börja. I Connells beskrivning 

av genusregimer talar hon om relationernas betydelse; att det är relationerna mellan 

människorna på ett område som upprätthåller regimen. När det gäller relationer diskuterar 

hon vilka som förväntas ta minst plats och vilka som ”äger” platsen (Connell, 2009:102).  

För tjejerna i fotbollsklubben var det en självklarhet att inte beträda killarnas planhalva 

och de gjorde inte det förrän tränarna uppmanade dem. För ett par killar var det däremot 

inga problem att utan lov börja förfoga över en del av tjejernas tilldelade halva. Detta 

skulle kunna vara ett litet men talande exempel på relationer som upprätthåller en ojämlik 

ordning i klubben där tjejerna utgör en minoritet. 
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Carmen var den enda av tjejerna som gav uttryck för att det inte finns några skillnader på 

tjejers och killars förmågor inom fotboll. Hon ansåg att tjejer och killar är lika bra på 

fotboll och att det kändes ungefär likadant att spela match mot killar som att spela match 

mot tjejer. Denna uppfattning står i klar motsats till de andra tjejernas uppfattning och 

även den allmänt vedertagna inställning som finns till dam- och herrfotboll. Det beslut 

som togs av Svenska fotbollsförbundet på 1970-talet om att fotboll för kvinnor respektive 

män i största möjliga mån ska vara uppdelad har inte ändrats sedan dess. Beslutet speglas 

fortfarande i dagens fotbollssverige, framförallt i hur lagen är uppdelade, men utifrån vårt 

resultat tycker vi även oss kunna se att de fotbollsspelande tjejerna har införlivats i det 

segregerade sättet att ordna och betrakta människor utifrån kön. 
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7. Sammanfattande reflektioner 

7.1 Metodreflektion 

Vi var väl medvetna om redan från början att valet att intervjua barn kunde vara en 

utmaning och påverka studiens resultat. Våra unga informanter gav oss till stor del korta 

svar och några av dem hade svårt att utveckla sina tankar och berätta utförligt varför de 

tyckte som de gjorde. Om vi hade valt att intervjua äldre tjejer hade vi möjligen kunnat få 

längre och mer ingående svar, men det hade nödvändigtvis inte gett oss ett annorlunda 

analysmaterial. Efter att vi hade genomfört intervjuerna fann vi Apelmos tidigare studie 

som visade sig likna vår studie på flera sätt. Apelmo genomförde en kvalitativ 

undersökning av fotbollspelande tjejer. Mellan våra och Apelmos äldre informanter 

skiljde det ungefär sex år och informanterna i hennes studie gav längre utsagor, men 

Apelmos och vårt resultat har visat sig ha många likheter. Trots denna studies storlek och 

omfattning anser vi därför att Apelmos resultat inom samma område styrker det vi 

kommer fram till.  I inledningen av den här studien hade vi en tanke om att tjejer i 8-10 

års ålder möjligen ännu inte har tagit till sig samhällets normativa bild kring typiska 

manliga och kvinnliga egenskaper, men vårt intervjuresultat visar på motsatsen och styrks 

av att deras berättelser liknade de berättelser som Apelmos äldre informanter gav. 

Oavsett åldersgrupp, hos fotbollsspelande tjejer, tycks den normativa bilden av män och 

kvinnor vara densamma.  

7.2 Slutsatser 

Vad har vi kommit fram till i denna studie? De inledande frågeställningarna berörde hur 

tjejernas upplevelser av fotboll ser ut i förhållande till omgivningens syn och 

förväntningar. Vårt resultat visar:  

- Att de fotbollsspelande tjejerna i vår studie trots den generella synen på tjejers 

fotboll inte tycks betrakta sin egen fotboll som främst relationsinriktad med 

betoning på sociala kontakter, utan att de framförallt uppskattar 

tävlingsmomenten.  
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- Att de anser att killar är bättre på fotboll än tjejer. Fotbollens manliga dominans 

och idealiseringen kring mannens atletiska egenskaper tycks ha präglat tjejernas 

sätt att se på sina egna förmågor. De talar om sig själva genom att tala om killar, i 

termer av ”Killar är…” istället för ”Tjejer är…” 

- Att tjejer och killar hålls isär inom fotbollen. De spelar vanligtvis inte tillsammans 

och när detta undantagsvis sker ses det som något avvikande som strider mot den 

mansdominerade genusregim som råder, där tjejer och killar ses som bärare av 

olika egenskaper och ofta egenskaper som står i motsats till varandra. Och 

eftersom de inte anses hålla samma spelskickliga nivå legitimeras uppdelningen 

av lagen efter kön. 

- Att det beslut som togs för fyrtio år sedan av Svenska Fotbollsförbundet, i 

samband med kvinnors genombrott inom fotbollen, i högsta grad fortfarande är 

aktuellt. Beslutet bestod bland annat i att tjejer ska spela efter killars regler 

(mannen ska vara norm), men att de ska spela var för sig i olika lag 

(isärhållningen av könen). Detta beslut, denna traditionella genusordning, är 

implementerad i tjejernas sätt att tänka.  

Tjejerna anser alltså att killar är bättre på fotboll än tjejer. Vad händer när de sätter sig 

själva i relation till någon annan? Vad betyder det att de anser att denne någon är bättre 

än dem? Det kan diskuteras vad deras inställning får för konsekvenser för synen på sig 

själva och sin roll inom fotbollen. Fotbollsspelandet tar upp en stor del av deras fritid och 

har säkerligen en stor betydelse för de flesta av dem. I intervjuerna gav tjejerna en klar 

uppfattning om att de inte har samma fysiska och spelskickliga kompetens som den 

manliga majoriteten inom fotbollen. Enligt oss ter det sig osannolikt att tjejerna skulle ha 

denna uppfattning utan att det påverkar dem och deras idrottsliga självbild. Med idrottslig 

självbild menar vi hur tjejerna placerar in sig själva i fotbollsvärlden. Vi menar att om 

tjejerna redan nu i ung ålder och i deras inledande kontakt med fotbollen upplever att de 

är sämre än andra skulle det kunna påverka deras motivation till att fortsätta spela fotboll 

samt deras drömmar om en fotbollskarriär.  

Deras syn på framtiden inom fotbollen kan också kopplas samman med deras 

fotbollsidoler. Tjejerna uppgav endast manliga förebilder inom fotbollen. Givetvis kan 



30 
 

tjejer ha manliga idrottsförebilder, men vi menar att frånvaron av kvinnorna i fotbollen 

avspeglas i tjejernas uppfattning om sina egna möjligheter och framtidsutsikter. Om 

tjejerna inte ser prov på kvinnliga fotbollsspelare ter sig möjligen deras framtid inom 

fotbollen mer otydlig. Möjligtvis är det mediala utrymmet en viktig faktor, då 

herrfotbollen dominerar till exempel nyhetssändningar och tidningsartiklar. Vad sänder 

det för signaler till fotbollsaspirerande tjejer att damfotbollen inte får likvärdig 

uppmärksamhet i media?  

Det är intressant att diskutera om fotbollen som traditionell manlig arena gör att vi kan 

urskilja en så stereotyp bild av kvinnor och män inom fotboll. Samhället, i synnerhet det 

svenska, anses i övrigt ha uppnått en hög grad av jämställdhet och bestå av diverse 

genusordningar som är i färd med att luckras upp. Fler pappor tar ut föräldraledighet och 

kvinnors löner börjar närma sig männens, för att nämna några exempel. Men inom 

fotbollen där tjejer är tämligen nytillkomna tycks utvecklingen gå långsammare. Om 

skolklasser hade delats upp efter kön, med killar i samma klass och tjejer i en annan, med 

motivering om könens olika förmågor, hade kritiken inte låtit vänta på sig. Inom 

fotbollen är denna uppdelning efter kön dock accepterad och relativt oproblematiserad. 

På sin höjd diskuteras värderingen av kvinnors fotboll, att Damallsvenskan ska ges 

samma uppmärksamhet som männens Allsvenskan. Ingen lyfter frågan om isärhållningen 

av män och kvinnor. Det anses finnas så skarpa kontraster och avgrundsdjupa skillnader i 

fysik mellan män och kvinnor att de inte kan spela tillsammans eller mot varandra. 

Varför kan inte killar och tjejer spela fotboll tillsammans? Och skulle de vilja spela 

tillsammans? Tjejerna i vår studie tycks vara motvilliga till att utmana killarna på ett 

område där de inte känner sig likvärdiga i termer av tempo och fotbollstekniska 

färdigheter. De vill helst inte möta killar i fotboll, men gärna ha dem på sitt eget lag. 

Det biologiska perspektivet på kvinnors och mäns idrottsliga förmågor har gjorts till ett 

faktum, det framställs som ett argument för en fortsatt ojämlik genusordning, och som 

även godtas av nioåriga fotbollsspelande tjejer. Det ifrågasätts inte, utan har fått diktera 

fotbollens uppdelning under snart ett halvt sekel.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

• Bakgrundsfrågor (Ålder, hur många år har du spelat fotboll?) 

• Varför började du spela fotboll? 

• Vad är roligast/bäst med fotboll? (Matcher, lekar, kompisar) 

• Hur tycker du att en bra fotbollsspelare ska vara? 

• Har du någon idol inom fotbollen, någon du ser upp till, någon känd fotbollsspelare? 

• Varför tror du att pojkar och flickor inte spelar fotboll tillsammans? Varför är det 

uppdelat? 

• Varför tror du att det bara finns ett flicklag i klubben (och så många fler pojklag)? 

• Har du några ”framtidsdrömmar” om fotboll (vill du fortsätta med fotboll, bli proffs)? 

 

 

 


