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vi som fotbollsspelare hamnar någonstans lite 

mittemellan kanske ibland det här manliga och det 

kvinnliga  
 

– om fem damfotbollsspelares genusskapande 

 
as footballplayers we end up somewhere a bit in between the masculine and the feminine 

– about five female footballplayers construction of gender



 

 

 

 

 

 

Till fotbollstjejerna vilkas berättelser den här uppsatsen bygger på; 

mitt allra varmaste tack. 
 

Julia Rönnbäck



Sammanfattning 
Utifrån fem damfotbollsspelares egna berättelser avser den här studien att belysa hur 

damfotbollsspelare förhandlar med normer och föreställningar som omgärdar fotboll och genus 

samt illustrera vilka strategier som tillämpas i detta förhandlingsprojekt. 

 

Min empiri visar att de två genuskodade föreställningar/myter som omgärdar damfotbollsspelare är 

att alla är (1) lesbiska och (2) maskulina. Bilden av ”den lesbiska och maskulina 

damfotbollsspelaren” är stereotyp och att stereotypisera damfotbollsspelare är ett sätt att befästa 

dem som avvikande och icke-normala eftersom de spelar fotboll, en idrott ursprungligen av och för 

män, och inte för kvinnor. Min empiri visar också att fotbollstjejerna förhåller sig till kroppsliga 

ideal som de vill uppnå både som kvinnor och som fotbollsspelare. De ser en önskvärd och ideal 

kvinnokropp som feminin vilket, för dem, innebär en kropp utan stora muskler. En kropp med stora 

muskler (främst på benen) är vidare, enligt dem, vad som kännetecknar en fotbollskropp. Den 

muskulösa fotbollskroppen är således svårförenlig med den ideala/feminint könade kroppen.  

 

I fotbollstjejernas förhandlingsprojekt med normer och föreställningar som omgärdar fotboll och 

genus gör de en viss sorts maskulinitet, vilket är en strategi för att betraktas som ”riktiga” 

fotbollsspelare trots att de är kvinnor, samtidigt som de gör en viss sorts femininitet vilket är en 

strategi för att betraktas som ”riktiga” kvinnor trots att de spelar fotboll. De förkroppsligar på grund 

av sitt görande av olika genus en motsägelsefullhet.



Innehållsförteckning 
 

1. INLEDNING...............................................................................................................................................1 
1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................................................... 1 
1.2 DISPOSITION ............................................................................................................................................................ 2 
1.3 FRÅN FOTBOLL TILL DAMFOTBOLL ....................................................................................................................... 2 

2. TIDIGARE FORSKNING.........................................................................................................................3 
2.1 SAMMANFATTNING AV TIDIGARE STUDIER ................................................................................................... 7 

3. METOD ......................................................................................................................................................8 
3.1 VAL AV METOD......................................................................................................................................................... 8 
3.2 URVAL, AVGRÄNSNINGAR OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ........................................................................................ 8 
3.3 TRANSKRIBERING OCH BEARBETNING AV DATA ...............................................................................................10 
3.4 ETISKA PRINCIPER.................................................................................................................................................10 
3.5 TROVÄRDIGHET .....................................................................................................................................................11 
3.6 METODDISKUSSION...............................................................................................................................................12 

4. TEORETISK REFERENSRAM ............................................................................................................ 15 
4.1 DEN NORMATIVA HERRFOTBOLLEN OCH AVVIKANDE DAMFOTBOLLEN ........................................................15 
4.2 DAMFOTBOLLSSPELARE – ATT GÖRA MASKULINITET OCH FEMININITET ......................................................16 
4.3 DEN KÖNADE IDROTTSKROPPEN.........................................................................................................................18 

5. RESULTAT OCH ANALYS................................................................................................................... 19 
5.1 PRESENTATION AV INFORMANTER .....................................................................................................................19 
5.2 MASKULINA OCH LESBISKA?– OM MYTER OCH VERKLIGHET...........................................................................19 
5.3 FOTBOLLSKROPP VS. KVINNOKROPP ..................................................................................................................25 
5.4 GRABBIG MEN ÄNDÅ TJEJIG? ................................................................................................................................30 
5.5 I GRÄNSLANDET MELLAN MASKULINITET OCH FEMININITET – DÄR DET SKVALPAR OCH SPILLER ............34 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION.............................................................................................................. 39 
6.1 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING ........................................................................................................................42 
 
LITTERATURFÖRTECKNING .....................................................................................................................................43 
INTERNETKÄLLOR......................................................................................................................................................44 

BILAGA 1 ........................................................................................................................................................I 
 
 
 
 
 
 
 



  1 

1. Inledning 
Fotboll är ett fenomen utan dess like. Det är utan tvekan världens största och mest populära sport 

som engagerar och intresserar miljarder människor vare sig det gäller som utövare, åskådare eller 

både och. Jag skulle därför vilja påstå att de allra flesta, oavsett kön, ålder och nationalitet, på något 

sätt och med varierande uppskattning och tycke, har förhållit sig till fotboll. Kanske genom 

idrottslektionerna i skolan, genom vänner, syskon, partners eller helt enkelt genom tidningar och 

TV. Fotboll menar jag är något som är svårt att undgå.  

 

I Sverige har vi en stark fotbollskultur då fotboll är en av våra nationalsporter samt vår mest 

utövade lagidrott1. I Sverige har vi också världens bästa fotbollsliga, damallsvenskan, och i år vann 

Linköpings Fotbolls Club (LFC) SM-guld. Jag var på plats på Stora torget när laget mottog folkets 

hyllning och jubel och jag drogs med i det kollektiva glädjerus som fotboll/idrott inte sällan kan 

generera. Min sinnestämning ändrades dock abrupt när speakern på scenen sa ”ni är verkligen 

duktiga tjejer, och snygga är ni också”. Jag försattes då direkt i mer fundersamma tankebanor. 

Varför poängterade speakern att tjejerna också är snygga? Handlar inte fotboll om prestationer och 

lagarbete på planen? Vad har utseende med fotboll att göra? Och vad har vidare genus med fotboll 

att göra?  

 

Personligen är jag inte särskilt fotbollsintresserad, dock har den maskulina kodningen av fotboll 

länge fascinerat mig vilket resulterade i en tidigare uppsats2. Men vad denna kodning innebär för 

damfotbollsspelare är tämligen outforskat. Detta behöver undersökas och det som jag, med denna 

uppsats, vill ta reda på är därför; på vilket/vilka sätt kommer fotbollens maskulina kodning till 

uttryck för damfotbollsspelare? Och hur är det i samtida Sverige att vara damfotbollsspelare? Vilka 

svårigheter och föreställningar ställs man inför? Dessa frågor menar jag är intressanta ur ett 

genusvetenskapligt perspektiv vilket utmynnade i följande undersökningsfokus; 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Utifrån fem damfotbollsspelares egna berättelser avser den här studien att belysa hur 

damfotbollsspelare förhandlar med normer och föreställningar som omgärdar fotboll och genus 

samt illustrera vilka strategier som tillämpas i detta förhandlingsprojekt. För att besvara detta syfte 

har jag formulerat följande frågeställningar; 
                                                        
1 http://svenskfotboll.se/svensk-fotboll/om-svff/ 
2 När man är bland fotbollsgrabbarna, då kan man verkligen slappna av, då kan man vara lite 
grisig och snacka skit, B-uppsats i genusvetenskap vid Linköpings Universitet, VT 2009 
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• Vilka genuskodade föreställningar/myter kringgärdar, enligt informanterna, 

damfotbollsspelare och hur förklarar de dessa? 

• Hur reflekterar informanterna om damfotbollskroppen? 

• Hur resonerar informanterna om sig själva som tjejer3 respektive fotbollsspelare i relation 

till föreställningar om femininitet respektive maskulinitet och hur skiftar detta mellan olika 

kontexter? 

1.2 Disposition 

Efter detta inledande stycke där jag presenterat studiens syfte och frågeställningar beskriver jag kort 

damfotbollens historia och nutida utbredning i Sverige. Detta följs av en presentation av tidigare 

studier som gjorts inom fältet idrott med fokus på kropp och genus. Även hur femininitet skapas 

och förhandlas bland unga tjejer behandlas i detta kapitel. I metodavsnittet redogör jag för 

forskningsprocessen vilket avslutas med en diskussion om bland annat min egen inverkan på 

studien och andra faktorer som kan ha påverkat empirin som utgör underlaget för den här 

uppsatsen. Detta följs av en beskrivning av det queerteoretiska ramverk som jag använder mig av i 

analysen. I resultat- och analysdelen besvarar jag mitt syfte och mina forskarfrågor genom att 

presentera min empiri tematiskt mot bakgrund av tidigare forskning och tolkad utifrån min 

teoretiska referensram. Jag avslutar med att diskutera studiens resultat och analys och jag ger även 

förslag på framtid forskning. 

1.3 Från fotboll till damfotboll 

Fotboll kan tolkas som en maskulint kodad praktik. Detta har att göra med att när fotboll uppstod 

praktiserades sporten av män och pojkar och bygger på egenskaper som vanligtvis tillskrivs män. 

Detta beskriver kulturhistorikern Torbjörn Andersson som menar att bärande teman i fotbollens 

långa kulturhistoria är maskulinitet, folklighet, ungdomlighet och våld. Syftet med sporten var 

ursprungligen, enligt Andersson, att forma unga pojkar till ädla och civiliserade män och dessa 

skulle inneha karaktärsdrag som hårdhet, mod och styrka4. Också historikern Jonny Hjelm beskriver 

hur fotboll i slutet på 1800-talet, då idrotten spreds från England och världen över, ansågs vara en 

idrott för pojkar och män. Fotboll utmålades som särskilt opassande för kvinnor då sporten ansågs 

innebära risk för överansträngning och skador. Vidare fanns tanken om att fotbollsutövandets 

                                                        
3 Jag kallar mina informanter för tjejer även om de är vuxna kvinnor (över 18 år) eftersom det är 
den term som de själva använder i sina berättelser om sig själva och sina lagkamrater. 
4 Andersson, T (2002) Kung fotboll – den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 
1950, Symposion, Stockholm/Stehag, s. 41-45 
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positiva ”uppfostringsvärde” var högst ointressant för flickor och kvinnor eftersom de inte i samma 

utsträckning som män ansågs behöva egenskaper som kraft och mod5. 

 

Hjelm redogör vidare för hur det under och efter första världskriget bildades damfotbollslag i 

Sverige samt i ett flertal andra europeiska länder. Den dominerande uppfattningen bland 

fotbollsföreträdare och sportjournalister var under denna tidsperiod dock, enligt Hjelm, att kvinnor 

visserligen kunde spela så kallade ”jippomatcher” mot ”gubblag” för välgörenhetsändamål och 

liknande. Seriöst satsande damfotbollslag uppmuntrades däremot inte6. Hjelm menar vidare att den 

svenska fotbollen således var, ända fram till 1960-talets slut, en helt igenom maskulint dominerad 

rörelse eftersom ungdomsverksamheten, seniortävlingar, korpfotbollen och så vidare var riktad mot 

män. Under 1960-talets andra hälft började en förändring dock ske i och med att damfotbollsserier 

startades på olika håll i landet. Under slutet på 1970-talet utkristalliserades en nationell 

damfotbollselit7 och idag finns det ungefär 70 000 licensierade damfotbollsspelare8 och sammanlagt 

12 lag spelar i damallsvenskan9. Från att ha varit en idrott av män och för män och pojkar har 

fotboll utvecklats till en sport som också kvinnor och flickor praktiserar i stor och växande 

utsträckning. Fotboll som utövas av kvinnor benämns som damfotboll och det är mot damfotbollen 

som min studie riktar strålkastarljuset. 

 

2. Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenterar jag studier som ligger i linje med min för att visa hur forskningsläget 
ser ut i dag.  
 

Studierna som jag i detta avsnitt redogör för upplever jag som viktiga och intressanta i anslutning 

till min studie. Merparten går att relatera till den här uppsatsen eftersom de, ur varierande 

perspektiv, problematiserar idrott, kropp och/eller skapande av femininitet. Det som jag dock 

upplever saknas och behöver uppmärksammas och undersökas inom idrottsforskning och 

genusforskning är kvinnors egna berättelser om lagidrott, och mer specifikt fotboll. Detta i relation 

till normer knutna till genus och fotboll tolkade ur ett queerteoretiskt perspektiv. Detta är vad jag 

                                                        
5 Hjelm, J, (2004) Amasoner på planen – svensk damfotboll 1965-1980, Boréa, WS Bookwell 
Finland, s. 18-20 
6 Hjelm (2004) s, 22-24 
7 Hjelm (2004) s. 31, 256-257 
8 http://svenskfotboll.se/svensk-fotboll/om-svff/ 
9 http://svenskfotboll.se/damallsvenskan/ 
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med denna studie avser att bidra med både till idrottsforskningen och till den genusvetenskapliga 

forskningen. 

 

Forskning om idrott är egentligen något relativt nytt. Pedagogen Håkan Larsson beskriver hur den 

moderna samhällsvetenskapliga och humanistiska idrottsforskningen började så sent som under 

1960-talets slut och då främst inom historia och pedagogik10. Idrottsforskning med genusperspektiv 

är dock något ännu nyare då det dröjde närmare 20 år till innan den första avhandlingen om idrott ur 

ett feministiskt perspektiv publicerades i och med pedagogen Eva Olofssons Har kvinnorna en 

sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900- talet (1989). Det som 

Olofsson gör är att kritiskt skärskåda kvinnoidrottens framväxt och kvinnors idrottsliga villkor. 

Olofsson illustrerar och kommer fram till att idrotten, i sig själv och som gestaltad i 

idrottsforskningen, är skapad av och för män. Enligt henne finns det ingen specifik kvinnlig idrott, 

dock finns det kvinnor som utövar maskulint kodad idrott11. Idrottens, och mer specifikt fotbollens, 

maskulina prägel är en betydelsefull utgångspunkt för min studie eftersom det är hur mina 

informanter förhåller sig till och förhandlar denna kodning som bland annat kommer att studeras.  

 

Olofssons feministiska bidrag förefaller dock ha förblivit ganska unikt och har inte resulterat i 

mängder av andra kritiska studier av kvinnors utövande av maskulint kodad idrott. Snarare blev 

problematisering av maskulinitet i relation till idrott det som följde (även om inte detta heller 

skedde i någon större utsträckning). Per Nilssons Fotbollen och moralen (1993), Tore Brännbergs 

Bakom kulisserna (1998) och Jesper Fundbergs Kom igen gubbar (2003) är några exempel. Det som 

knyter dessa studier samman är att de samtliga behandlar konstruktionen av maskulinitet i relation 

till fotboll. Liknande studier gällande femininitet och fotboll i en svensk kontext menar jag i hög 

grad fortfarande saknas. 

 

Ett viktigt bidrag till den idrottsliga forskningen, som utgår från ett könsperspektiv där inte bara 

maskulinitet problematiseras men också femininitet, är (den tidigare nämnda) Håkan Larssons egen 

avhandling Iscensättning av kön i idrott. En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan 

(2001). Det som Larsson diskuterar är tonårsflickors och tonårspojkars syn på, och förhållningssätt 

                                                        
10 http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson.html s, 1-3 
11 Olofsson, E (1989) Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och 
kvinnorna under 1900-talet, Goterna, Kungälv, s. 182, 185 
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till, tävlingsidrott i relation till idrottsrörelsens jämställdhetsarbete under de senaste årtiondena12. 

Denna studie behandlar och utvecklar Larsson i artikeln Queer idrott (2005) vilken avser påvisa hur 

idrotten och idrottsrörelsens arbete för att jämställa idrotten under 1900-talets senare hälft har 

producerat uppfattningar om vad maskulinitet respektive femininitet är. Detta gör han ur ett 

queerteoretiskt ramverk för att belysa idrottens heteronormativa prägel13. Larssons resultat är svåra 

att relatera till min studie då han fokuserar idrottsrörelsens arbete för att jämställa idrott, vilket jag 

med denna uppsats inte gör. Larssons båda studier ser jag emellertid som värdefulla bidrag till 

idrottsforskningen med genusperspektiv och det är därför jag väljer att nämna dessa.  

 

Intressant för min studie är dock psykologen Nathalie Koivulas avhandling Gender in Sport (1999), 

i vilken hon studerar föreställningar om idrott. Det som Koivula gör är att, ur ett huvudsakligt 

sociologiskt teoretiskt ramverk, skildra hur olika tävlingsidrotter bland svenska 

universitetsstudenter ses som feminina respektive maskulina i varierande utsträckning. Hon belyser 

således hur vissa idrotter uppfattas som passande för kvinnor respektive män, hur olika kvinnor och 

män deltar i olika typer av tävlingsidrotter samt hur tävlingsidrotten framställs i TV14. Koivulas 

resultat menar jag vara viktiga för denna uppsats då jag kan utreda huruvida de föreställningar om 

idrott som hon har kartlagt sammanfaller med dem som mina informanter berättar om. 

 

En studie som är mycket i linje med min och lyfter liknande problematiker är sociologen Jesper 

Andreassons avhandling Idrottens Kön - genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag (2007). 

Andreasson utgår, liksom Koivula, från en sociologisk teorigrund när han undersöker hur 

inställningen till, och tillvaron inom, lagidrotter kan tolkas i relation till uppfattningar om 

maskulinitet och femininitet. Detta gör han genom att med etnografisk metod studera ett 

herrhandbollslag och ett damfotbollslag15. Sitt resultat gällande damfotbollslaget skildrar 

Andreasson också i artikeln Mellan svett och mascara: maskulinitet i ett kvinnligt fotbollslag 

(2006). I denna undersöks vad idrottens maskulint definierade historia och den specifika kulturmiljö 

som uppkommer ur denna historik kan resultera i för effekter för damfotbollsspelare. Studien avser 

                                                        
12 Larsson, H (2001) Iscensättning av kön i idrott. En nutidshistoria om idrottsmannen och 
idrottskvinnan, HLS förlag, Stockholm   
13 Larsson, H (2005) Queer idrott, ur antologin ”Queer Sverige” (red.) Don Kulick, Natur och 
Kultur, Stockholm. WS Bookwell, Finland, s. 112 
14 Koivula, N (1999) Gender in sport, Akademitryck AB, Edsbruk, s. 45 
15 Andreasson, J (2007) Idrottens kön – genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag, Media-
Tryck, Lund, s. 14-15 
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vidare att illustrera hur genus konstrueras i ett damfotbollskollektiv16. Tematiker som Andreasson 

behandlar är fotbollens maskulina prägel, kropp och sexualitet. Andreassons resultat menar jag 

därför vara högst relevant för min uppsats då han belyser liknande teman som jag.  

 

Hur fotbollens maskulina kodning konstrueras i praktiken studerar vidare historikern Hanna 

Höckert i sin artikel Fotboll är en kampsport, en grabbsport. Ingenting för tjejer (2002). Höckert 

fokuserar framställningen av den svenska damfotbollen från 1970-talet fram till 1995 i svenska 

tidningars rapportering om damfotboll. Det som Höckert bland annat visar är hur kvinnliga 

elitidrottare inte enbart värderas utifrån sitt idrottande men också som kvinnor17. Höckerts studie 

menar jag vara intressant för min eftersom även jag undersöker hur damfotbollsspelare uppfattas, 

enligt dem själva, i relation till föreställningar och förväntningar kring maskulinitet respektive 

femininitet. 

 

Kroppen är central när det handlar om idrott och genus och i textstudien Den skulpterade kroppen – 

Gymkultur, friskvård och estetik (1997) synliggör sociologen Thomas Johansson relationen mellan 

just idrott, kropp och genus. Detta gör han genom att undersöka reproduktionen och konstruktionen 

av genus inom gymkulturen och visa hur gränser skapas mellan det maskulina och det feminina 

samt hur kroppen på varierande sätt bestämmer ramar för könsidentiteter18. Detta resonemang är 

relevant för min studie då damfotbollsspelares uppfattningar om sina kroppar i relation till deras 

föreställningar om maskulinitet respektive femininitet kommer att placeras under lupp. 

 

Vad gäller kropp och dess koppling till femininitet anser jag att socialantropologen Fanny 

Ambjörnssons avhandling I en klass för sig – genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer 

(2003) också tangera mitt undersökningsfokus. Ambjörnsson syftar till att, utifrån ett 

intersektionellt perspektiv och en huvudsaklig queerteoretisk teoriram, undersöka hur feminina 

genuspositioner skapas i en heteronormativ ordning19. Ambjörnsson studerar med etnografiskt 

metod elever från två olika gymnasieprogram. De aspekter i Ambjörnssons studie som har störst 

                                                        
16 Andreasson, J (2006) Mellan svett och mascara: maskulinitet i ett kvinnligt fotbollslag, ur 
antologin ”Manlighetens omvandlingar: Ungdom, sexualitet och kön i heteronormativitetens 
gränstrakter” (red.) Thomas Johansson, Daidalos AB, Preses, Nams, Riga s. 22 
17 Höckert, H (2002) Fotboll är en kampsport en grabbsport. Ingenting för tjejer, ur ”Idrott, historia 
och samhälle” s. 41-42 
18 Johansson, T (1997) Den skulpterade kroppen – Gymkultur, friskvård och estetik, Carlsson 
Bokförlag, Stockholm, Centraltryckeriet Borås, s. 8-11 
19 Ambjörnsson, F (2003) I en klass för sig – genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, 
Ordfront förlag, Stockholm, s. 11 
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relevans för min undersökning är (1) de egenskaper som kopplas till den normativa femininiteten, 

(2) hur skillnader mellan kvinno- och manskroppen upprätthålls.  

2.1 Sammanfattning av tidigare studier 
Tidigare studier är eniga om att idrott och särskilt fotboll är maskulint kodade praktiker. Larsson 

(2005) illustrerar hur idrott och idrottsrörelsens arbete för att jämställa idrott under 1900-talets 

senare hälft har skapat uppfattningar om vad maskulinitet respektive femininitet är. Koivula (1999) 

skildrar hur olika tävlingsidrotter, bland svenska universitetsstudenter, betraktas som maskulina 

respektive feminina i varierande utsträckning och därför hur vissa idrotter uppfattas som passande 

för kvinnor respektive män.  

 

Andreasson (2007) undersöker hur inställningen till, och tillvaron inom, lagidrotter kan tolkas i 

relation till uppfattningar om maskulinitet och femininitet genom att etnografiskt studera ett 

herrhandbollslag och ett damfotbollslag. Andreasson (2006) studerar också vad idrottens maskulint 

definierade historia och den särskilda kulturmiljö som uppstår ur denna historik kan få för 

konsekvenser för damfotbollsspelare och lyfter bland andra temana (1) fotbollens maskulina prägel 

och (2) kropp. Hur fotbollens maskulina kodning konstrueras i praktiken fokuserar Höckert (2002) 

genom att granska svenska tidningars rapportering om damfotboll under tidsperioden 1970-1995. 

Höckert beskriver bland annat hur kvinnliga elitidrottare inte enbart värderas utifrån sitt idrottande 

men också som kvinnor.  

 

Kroppars relevans när det gäller idrott och genus studerar Johansson (1997) i sin textstudie om 

gymkultur. Johansson synliggör relationen mellan kropp och genus och hur gränser mellan det 

maskulina och feminina skapas där kroppen bestämmer ramar för könsidentiteter. Kroppens 

koppling till femininitet skildrar också Ambjörnsson (2003) genom att etnografiskt studera tjejer i 

två skilda gymnasieprogram. Viktiga teman som Ambjörnsson belyser är (1) de aspekter som 

kopplas till normativ femininitet och (2) hur skillnader mellan kvinno- och manskroppen 

upprätthålls. 

 

Maskulinitet i relation till maskulint kodad idrott är vidare något som undersökts och 

problematiserats, exempelvis av Nilsson (1993), Brännberg (1998) och Fundberg (2003). Detta har 

dock inte skett i särskilt stor utsträckning, men betydligt mer än femininitet i relation till maskulint 

kodad idrott vilket jag menar är tämligen outforskat. 
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3. Metod 
Här beskriver jag mitt val av forskningssätt och motivet till detta. Jag beskriver även mitt urval, 
avgränsningar samt tillvägagångssätt. Jag redogör vidare för hur transkribering och bearbetning 
av materialet har gått till vilket följs av en redovisning av de etiska principer som jag har följt. 
Avsnittet avslutas med en reflektion över studiens trovärdighet samt en diskussion om bland annat 
min roll som forskare. 

3.1 Val av metod 

För att införskaffa empiri har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Detta eftersom 

kvalitativa intervjuer är ett forskningssätt för forskare som vill veta ”vad någon annan vet, tycker 

eller överhuvudtaget tänker på”20. Det som intervjufrågor syftar till är att ge forskaren information 

om hur dennes informanter upplever sin värld och sina liv21. Mer specifikt har jag använt mig av en 

semistrukturerad intervjuguide vilket betyder att jag har haft ett manus med ett antal teman som har 

behandlats under samtliga intervjuer22. Motivet till att använda mig av en sådan intervjuguide var 

att den, på grund av sin öppenhet och flexibilitet, möjliggjorde det för mig som intervjuare att 

anpassa mig efter informanternas berättelser och därför ställa frågorna i varierande ordning. Den 

semistrukturerade intervjuguiden möjliggjorde det även för mig att ställa olika och improviserade 

följdfrågor beroende på vad som berättades för mig. Detta anser jag var passande för min studie då 

jag, som ovan nämnt, har varit ute efter erfarenheter och tankar. Tankar och erfarenheter menar jag 

är något som kräver utrymme och därför var det viktigt för mig att uppmuntra informanterna till att 

tolka frågorna på eget sätt. Jag menar med detta att jag inte var ute efter några specifika 

associationer. Det fanns alltså inga rätta eller förväntade svar och inte heller någon särskild ordning 

som frågorna skulle ställas. 

3.2 Urval, avgränsningar och tillvägagångssätt 

Studien baseras på intervjuer med fem tjejer som spelar fotboll i ett och samma lag på elitnivå. 

Kriterierna som samtliga har varit tvungna att uppfylla är att de är vuxna kvinnor (över 18 år) och 

att de spelar fotboll på hög nivå (för ytterligare presentation av informanterna se resultat- och 

analysdelen). Motivet till att jag ville intervjua vuxna spelare på hög nivå var att jag tänker att för 

dessa spelare är sporten betydelsefull då den är något som de lägger ner, och har lagt ner, mycket 

tid på och är oerhört engagerade i. Fotboll är något som de har utövat i större delen av sina liv och 

                                                        
20 Merriam, S (1994) Att göra bra intervjuer, ur kompendium: teori- och metodkursen 
genusvetenskap 2, 2009, s. 86 
21 Bryman, A (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, Liber Ekonomi, Malmö, s.304 
22 Bryman, (2002) s. 301 
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jag tror därför att de kan berätta om hur det är att vara damfotbollsspelare i större utsträckning än 

tjejer som enbart spelat kortare perioder eller med mindre engagemang eller flickfotbollsspelare. 

 

För att hitta informanter sökte jag på Internet efter tjejer som spelar fotboll på elitnivå. Jag 

kontaktade flera via mail och i dessa mail berättade jag lite om mig själv och syftet med min studie. 

Jag redogjorde även för de etiska principerna (se s. 10) samt mina intentioner att följa dessa. De 

allra flesta som jag kontaktade svarade, antingen genom att ”bolla” mig vidare till andra, eller 

genom att säga att de ville och kunde ställa upp. Vissa svarade genom att göra både. En del ändrade 

sig dock och drog sig ur på grund av tidsbrist. Mailandet pågick således parallellt med intervjuandet 

under sammanlagt tre veckor. Att få tag på informanter var med andra ord inte det enklaste utan 

snarare både frustrerande och minst sagt ett stressmoment. På grund av detta nöjde jag mig med att 

endast intervjua fem fotbollsspelare trots att ambitionen från början var att intervjua sju stycken. I 

efterhand inser jag att jag verkligen underskattade hur svårt detta skulle vara att genomföra då 

damfotbollsspelare bevisligen är otroligt upptagna och lever hektiska liv, många spelar inte bara 

fotboll på heltid utan har också andra sysselsättningar (jobb/studier) vid sidan av fotbollsspelandet. 

Urvalet som jag har använt mig av är därför en kombination av bekvämlighetsurval, vilket innebär 

att forskaren använder sig av personer som har varit tillgängliga och som har varit villiga att ställa 

upp, och snöbollsurval vilket kännetecknas av att forskaren får tag på informanter genom redan 

etablerade kontakter23 vilket, som ovan beskrivit, var fallet för mig. 

 

Innan intervjutillfällena tillfrågade jag samtliga informanter om jag fick banda intervjuerna 

(ljudupptagning) vilket alla samtyckte till. Detta på grund av att inspelning av intervjuer underlättar 

för att kunna genomföra en noggrann analys och vidare är det av vikt att kunna fånga 

informanternas svar utifrån deras egna ordval24. Handskrivna anteckningar, vilket är alternativet, 

blir sällan kompletta och därför inte tillförlitliga eftersom det är omöjligt att ”få med” allt25.  

 

Intervjuerna genomfördes där informanterna önskade, vissa hemma hos mig och andra på offentliga 

platser så som fik och bibliotek. Jag träffade respektive informant endast en gång vardera och tiden 

som respektive intervju varade var ungefär 30-40 minuter. Före intervjuerna påbörjades redogjorde 

jag för de etiska principerna för att återigen försäkra tjejerna om att de skulle förbli helt anonyma. 

                                                        
23 Bryman (2002) s. 114-115, 313 
24 Bryman (2002) s. 306, 310 
25 Ryen, A (2004) Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier, Liber Ekonomi, Malmö, 
s. 142 
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Jag förklarade alltså att jag inte tänkte använda vare sig deras riktiga namn eller deras lags riktiga 

namn. Jag lovade också att endast jag skulle lyssna på ljudupptagningarna och vidare att ingen som 

helst information som kan göra dem igenkänneliga skulle förekomma i studien. 

3.3 Transkribering och bearbetning av data 

Intervjuerna har transkriberats nära inpå ordagrant för att inte missa och utelämna någonting då jag 

inte visste exakt vad jag skulle använda mig av. Jag har också skrivit ned mina egna frågor och 

varierande följdfrågor eftersom ingen intervju egentligen har varit den andra lik. För att undvika 

lång och svår läsning, både för mig själv och för läsare, har jag vidare valt att exkludera pauser, 

skratt och liknande. Detta för att fokusera på att föra fram det viktiga och relevanta och jag har 

därför också ibland modifierat och tagit bort upprepningar av uttryck så som ”liksom” och ”alltså” 

och liknande. Detta eftersom sådana uttryck, i upprepande användning i text, kan upplevas störande.  

 

När det gäller analys av data finns det många direktiv. Dessa direktiv för hur analysen skall göras 

kan dock inte ses som regler då varje kvalitativ studie i sig är unik vilket gör att också varje analys 

är unik. Detta beror på att den mänskliga faktorn påverkar mycket och utgör både styrkan och 

svagheten med det kvalitativa forskningssättet. En svårighet med kvalitativ analys är vidare att 

kunna hantera den stora mängd empiri som har samlats in och att kunna reducera volymen hos detta 

”råmaterial”. En annan utmaning som uppstår är också att kunna identifiera centrala mönster och att 

kunna konstruera ett ramverk för att förmedla vad materialet visar på26. Detta var min målsättning 

efter slutförd transkribering och under läsningen sökte jag således efter mönster och även efter 

eventuella avvikelser till dessa. Denna bearbetning av empirin gjorde den mer lätthanterlig då jag 

omöjligt, både när det gäller tids och analysmässigt, kan nyttja allt material som jag har insamlat. 

Fyra teman utkristalliserades under läsningen och analysen kommer därför vara utformad som så att 

de utsagor som jag har upplevt som representativa för respektive tema presenteras och kopplas till 

den tidigare forskningen och tolkas utifrån mitt teoretiska ramverk för att besvara mina 

forskningsfrågor. 

3.4 Etiska principer 

När man gör en vetenskaplig undersökning är det av största vikt att beakta och förhålla sig till fyra 

etiska principer. Det första är Informationskravet vilket kräver att forskare ska informera delaktiga 

personer om undersökningens syfte. Deltagarna ska även informeras om att deras deltagande är 

                                                        
26 Patton, M-Q (2002) Qualitative Research and Evaluation Methods 3 edition, Sage Publications, 
London, s. 432 
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frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan om de så vill. Det andra kravet är 

Samtyckeskravet som fastställer att deltagarna själva bestämmer över sin egen delaktighet och att 

denna kan avslutas när som helst. Det tredje kravet är Konfidentialitetskravet vilket stipulerar att 

uppgifter/information om undersökningspersonerna måste behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och det fjärde och sista kravet är Nyttjandekravet vilket innebär att all införskaffad 

information endast får brukas för forskningsändamålet27. 

 

Jag anser att jag har agerat utefter dessa krav då mina informanter har fått ta del av studiens syfte 

(att jag avser undersöka hur kombinationen fotboll och femininitet ter sig) och deras deltagande har 

varit frivilligt. Vare sig fotbollsklubbens eller informanternas riktiga namn används och jag 

använder inte några som helst uppgifter som gör personerna som jag har intervjuat igenkänneliga. 

Dock vet informanterna om varandras namn och delaktighet men verkar inte uppleva detta 

problematiskt och därför gör inte heller jag det. Att intervjuerna spelades in på band frågade jag om 

och samtliga informanter gav sitt godkännande. Dessa band har hanterats med största försiktighet 

och avlyssningen har skett i mitt eget hem utan andras närvaro. Banden kommer dessutom att 

förstöras efter slutförd uppsats och kommer därför inte vara tillgängliga för missbruk. 

3.5 Trovärdighet 

Trovärdighet inom kvalitativ forskning kräver av forskaren att denne ska redogöra för sitt 

tillvägagångssätt, analys och slutsatser och bedöms utifrån olika delkriterier där ett delkriterium är 

tillförlitlighet. Att uppnå en tillförlitlighet i resultaten innebär bland annat att forskaren redovisar 

sina resultat till de personer som utgör den sociala verklighet som har studerats genom att 

genomföra en så kallad respondentvalidering. Målet med respondentvalidering är att få ett 

godkännande av den beskrivning som forskaren har producerat och i förlängningen se att det finns 

en god överensstämmelse mellan resultaten och de utsagor som forskaren har fått ta del av28 . Detta 

har jag utfört genom att maila ut mina transkriberingar till respektive informant för att ge dem 

möjlighet att ändra eller stryka uttalanden som kanske inte har känts bra eller som har misstolkats 

av mig. Samtliga informanter har återkommit till mig och alla var nöjda med texten som den var. 

 

Pålitlighet är ett annat delkriterium vilket syftar till att forskaren bör inta ett granskande synsätt. 

Med detta menas att forskaren säkerställer att det finns en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

forskningsprocessens samtliga faser vilken inkluderar bland annat; val av undersökningspersoner 

                                                        
27 Bryman (2002) s. 440-441 
28 Bryman (2002) s. 258-259 och Ryen (2004) s.143 
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och tillvägagångssätt29. Detta anser jag att jag har gjort då jag har försökt lämna en så komplett 

beskrivning som möjligt av forskningsprocessen.  

 

Vidare finns ett delkriterium som kallas för möjlighet att styrka och konfirmera. Detta kräver av 

forskaren att denne ska kunna styrka och konfirmera, mot bakgrund av en medvetenhet om att det 

inte finns någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning, att denne har agerat i god tro30. Det 

är således viktigt att studera sin egen förförståelse och utgångspunkter. Att äga självkännedom, 

ständigt reflektera över det egna ”synsättet” och att vara villig att fundera över hur man som 

forskare uppfattar, hör och förstår är grundläggande för forskning31. Detta anser jag att jag, under 

forskningsprocessen, har varit medveten om. Självfallet har min egen situation som vit, ung, 

universitetsstuderande kvinna format min förståelse och tolkning av informanternas utsagor. Min 

målsättning under samtliga intervjuer har dock varit ett så neutralt agerande som möjligt. Jag har 

därför försökt att lyssna utan att inflika kommentarer som skildrar mina egna personliga åsikter. 

Detta har dock varit något av en utmaning då jag vanligtvis inte döljer mina feministiska 

övertygelser samt min stora svaghet för att diskutera allt som har med genus att göra. Engagemang 

och intresse av ämnet kan emellertid fungera som hjälp då ett uppriktigt intresse ofta bidrar till en 

större insikt och förståelse för informanters berättelser. Det kan också stimulera de intervjuade till 

att berätta mycket om de upplever att deras erfarenheter och tankar respekteras och är av stort 

värde32 vilket jag upplevde att tjejerna gjorde. 

3.6 Metoddiskussion 

Jag anser att kvalitativ metod har varit det bästa alternativet då min studie avser att belysa tankar 

och erfarenheter. Den kvalitativa forskningens, och mer precist de kvalitativa intervjuernas, 

huvudsakliga avsikter är inte att jämföra enheter och räkna hur många som ser världen på samma 

sätt utan det är just möjligheten att gå på djupet som är styrkan här33. Kvalitativa metoder 

producerar i regel ett detaljrikt material om en mindre mängd människor34. Den empiri som jag har 

erhållit har alltså, tack vare mitt metodval och datainsamlingssätt, svarat väl mot både mitt syfte och 

frågeformulering då denna, tack vare sin fyllighet och utförliga beskrivningar, har gett mig en 

                                                        
29 Bryman (2002) s. 261 
30 Bryman (2002) s. 261 
31 Patton (2002) s. 299 
32 Patton (2002) s. 342, 417 
33 Ryen (2004) s. 77 
34 Patton (2002) s. 227 
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tillräcklig inblick i de studerades verklighet för att ge mig möjlighet till analys och diskussion som 

är empiriskt förankrad.  

 

När jag reflekterar över min roll som forskare tror jag att det faktum att jag själv inte utövar eller 

har utövat lagidrott (i någon större utsträckning) kan ha inverkat. Detta berättade jag inte rakt ut till 

samtliga informanter men jag är ganska säker på att det framkom förr eller senare. Jag tror detta kan 

ha påverkat tjejerna till att vara mer explicita i sina berättelser än vad de kanske hade varit om de 

hade pratat med en forskare med mer liknande erfarenheter som dem. Dock var det inte fotboll i sig 

som diskuterades (med tanke på hur sporten fungerar, vad som görs på träningar och så vidare) utan 

det var hur det är att vara ung svensk kvinna och spela fotboll i nutida Sverige som våra samtal 

handlade om. Därför menar jag att jag har betydligt fler likheter med mina informanter än olikheter. 

Vi är alla svenska kvinnor/tjejer i 20-årsåldern och befinner oss därför på många sätt i samma 

situerade kontext. Även jag tvingas förhålla mig till normer och föreställningar gällande 

maskulinitet, femininitet, kropp, utseende och sexualitet. Dessa gemensamma punkter har 

säkerligen, mer eller mindre, inverkat på vad tjejerna berättade för mig. Exakt hur vet jag inte men 

en tanke är att mina likheter med informanterna genererade öppenhet och förtroende. Att tjejerna 

kände förtroende för mig upplevde jag eftersom samtliga under våra korta och enda samtal uttalade 

sig om såväl den egna kroppen och sexualiteten vilket jag ser som högst privata angelägenheter. 

Vissa sa vidare, eller skrev i mail eller sms, efter intervjuerna att de litar på mig och de önskade mig 

lycka till med uppsatsen samt att de gärna vill läsa uppsatsen när den är färdig. Informanterna har 

också tagit sig tid att träffa mig (vilket inte är det enklaste eftersom de, som tidigare redogjort för, 

lever hektiska liv) och har även hjälpt mig i mitt sökande efter informanter. Dessa faktorer menar 

jag kan ha påverkat mig och i förlängningen kanske även min framställning av informanterna 

eftersom de har gjort att jag känner både sympati och respekt för mina informanter. Min sympati 

och respekt bottnar även i att informanterna är medlemmar i en grupp (damfotbollsspelare) som inte 

sällan utsätts för ifrågasättande (vilket kommer att skildras i analysen). Informanternas förtroende 

för mig, deras engagemang i min uppsats och vidare deras utsatta position har därför fungerat som 

extra inspiration till mitt uppsatsskrivande. Detta har också ”sporrat” min ambition att inte bara 

uppmärksamma/synliggöra mina informanters berättelser men också att göra dessa berättelser 

största möjliga rättvisa. 

 

Detta reflekterande över mig själv och min egen inverkan på datainsamlingen och studien hänger 

samman med termen reflexivitet. Som forskare är det oerhört viktigt att vara självmedveten, 

medveten om politiska och kulturella influenser samt ständigt observera sig själv för att 
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uppmärksamma och belysa de kulturella, politiska, sociala, språkliga och ideologiska 

utgångspunkter som utgör ens perspektiv35. Reflexivitet återfinns ofta inom postmodernismen där 

man ifrågasätter idén om forskaren som en person som ”tömmer” kunskap från sina informanter för 

att sedan förmedlar denna kunskap till en publik. Forskaren betraktas istället vara implicerad i 

kunskapsproduktionen och detta synsätt utgår från en medvetenhet hos forskaren om den betydelse 

dennes val och beslut samt roll som både observatör och författare har36. Detta menar jag att jag har 

varit medveten om och haft i åtanke och på grund av detta också förhållit mig till. 

 

Vad gäller datainsamlingen upplevde jag samtliga informanter som bekväma under intervjuerna. 

Tjejerna var fokuserade och svarade utförligt på frågorna. Mina intervjufrågor verkade överlag inte 

vara särskilt nya eller oväntade utan snarare några som tjejerna många gånger ställts inför. De 

berättade om hur de i många andra sammanhang, både som privatpersoner och offentliga personer, 

blivit tillfrågade om liknande saker och menade att damfotbollsspelare ofta är, eller tvingas bli, 

reflekterande över sig själva och många av de temata som berördes under intervjuerna. Detta går att 

anknyta till Ambjörnsson som menar att kvinnors berättelser ofta brukar uppfattas som särskilt 

reflekterande eftersom kvinnor historiskt har konstruerats som annorlunda i förhållande till den 

manliga normen. Detta resulterar inte sällan i ett reflekterande över sig själv genom andras ögon då 

man ständigt positioneras som ett objekt för andras blickar37. Jag vill vidare kalla mina informanter 

för goda informanter vilket innebär att de är personer som väl kan uttrycka tankar, känslor och 

åsikter. De kan därför uttrycka sina egna perspektiv på det område som forskaren frågar om38 vilket 

jag upplever stämma väl in på mina informanter.  

Vidare är det möjligt att det faktum att informanterna vet om varandras delaktighet och även känner 

varandra kan ha inverkat på deras utsagor. En informant berättade exempelvis i ett mail efter vår 

intervju att jag och min studie hade diskuterats i omklädningsrummet vid ett träningstillfälle. 

Kanske kan detta ha påverkat dem som jag intervjuade efter detta samtal. Det är svårt för mig att 

säga men jag ser det inte som något som borde ha påverkat resultatet i någon större utsträckning. 

Slutligen anser jag att jag har varit noggrann i min bearbetning av empirin eftersom jag har läst 

igenom min transkriberade text ett flertal gånger och har därför förhoppningsvis inte utelämnat 

något centralt i analysen. Jag har även agerat i enlighet med de etiska principerna vilket jag tidigare 

                                                        
35 Patton (2002) s. 299 
36 Bryman (2002) s. 435 
37 Ambjörnsson (2003) s. 77 
38 Merriam (1994) s. 90 
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har redogjort för. Jag har vidare beaktat delkriterier gällande trovärdighet och har även kopplat 

dessa till mitt utförande av forskningsprocessen. Jag har också genomfört en respondentvalidering 

vilket rekommenderas. 

4. Teoretisk referensram 
I följande avsnitt beskriver jag de teoretiska verktyg som jag kommer att använda mig av för att 
analysera och tolka min empiri. 

4.1 Den normativa herrfotbollen och avvikande damfotbollen 

Då min studie syftar till att problematisera normer är queerteorin ett fruktbart ramverk. 

Socialantropologen Fanny Ambjörnsson (som tidigare nämnts) förklarar begreppet ”queer” som 

något som handlar om brott mot det normala. Queer, både som politisk rörelse och som teori, 

beaktar samhälleliga förhållanden som är knutna till genus, sexualitet och makt och det som 

undersöks är det påstått normala. Det som queer manar till är ett tankesätt bortom och utanför 

kategorier och uppdelningar. Queer vill således ”röra om” i våra antagningar och föreställningar om 

att det finns ett normalt respektive ett onormalt sätt att vara en sexuell kvinna eller man. Queer 

förser oss därför med ett verktyg att ifrågasätta och kritisera för givet tagna sanningar som råder i 

samhället vare sig det gäller genus, sexualitet eller annan form av normalitet39. Ambjörnsson 

förklarar vidare att normen får sin mening i avvikelsen, och är därför beroende av den. Därmed blir 

normen instabil och det är häri som förändringspotentialen ligger. Genom att misslyckas med att 

uppnå normen, eller överskrida dess gränser, visas på sprickor i det annars så normala40. Som visats 

i tidigare forskning betraktas fotboll som en maskulin praktik och herrfotboll utgör därför normen. 

Damfotboll betecknar dess avvikelse och damfotbollsspelare överskrider fotbollens normerande 

ramar i relation till genus och kropp. Vad som uppstår vid dessa normbrott är vad jag i resultat- och 

analysdelen avser att belysa och problematisera. 

 

Eftersom herrfotboll utgör normen vill jag vidare undersöka hur den normerande herrfotbollen 

förhåller sig till de avvikande, det vill säga damfotbollsspelarna. En aspekt av denna relation är att 

beakta huruvida en assimilering sker i relation till normen, en fotboll av och för män. Till min hjälp 

tar jag därför det queerteoretiska begreppet heteronormativitet vilket genusvetaren Tiina 

Rosenberg41 förklarar som ”antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att leva 

                                                        
39 Ambjörnsson, F (2006) Vad är queer? Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm, s. 8-9 
40 Ambjörnsson, F (2003) s. 24 
41 Rosenberg utgår från bland andra Judith Butler (1990) 
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är heterosexuellt”42. Enligt Rosenberg fungerar heteronormativitet som aktivt normerande då allt 

det som faller utanför klassas som avvikande/annorlunda och därför felaktigt och utgår vidare från 

bland annat principen inkludering. Denna princip grundar sig i tanken om en universell mänsklighet 

och har assimilering som metod. Med detta menar Rosenberg att uteslutna grupper, vilket i detta fall 

är damfotbollsspelare, ska ansluta sig till den dominerande kulturen (herrfotbollen) och det är de 

privilegierade grupperna (herrfotbollsspelarna) som bestämmer reglerna som samtliga ska förhålla 

sig till43. Denna princip menar jag är intressant för min studie (även om den ursprungligen och 

främst handlar om relationen hetero/homo) då jag vill undersöka om damfotbollsspelare i egenskap 

av vara en avvikande grupp i förhållande till den dominerande gruppen herrfotbollsspelare 

tvingas/förväntas anpassa sig/assimileras till den normerande herrfotbollen för att betraktas som 

”riktiga” och ”normala” fotbollsspelare. 

4.2 Damfotbollsspelare – att göra maskulinitet och femininitet 

Att damfotbollsspelare inte bara är fotbollsspelare men också kvinnor gör att de ställs inför 

ytterligare krav. Damfotbollsspelare måste på grund av att de är kvinnor förhålla sig till 

förväntningar om vad som i ett visst kulturellt sammanhang anses vara ”riktiga” eller ”normala” sätt 

för kvinnor att vara. Detta kan förklaras genom en av grundpelarna inom queerteorin vilket är 

filosofen Judith Butlers heterosexuella matris (som är sammanlänkad med heteronormativitet). 

Butler menar att idén om ett naturligt kön inte kan förstås som en neutral sanning utan fungerar 

istället som ett slags normsystem som stipulerar regler både för hur man ska vara som kvinna eller 

man samt även att man ska vara kvinna eller man. Heterosexualiteten är central för den här 

förståelsen då kategorierna kvinna och man, enligt Butler, enbart finns inom en heterosexualiserad 

förståelseram som bygger på tanken om att två separata kön, som begär varandra, är de enda 

tänkbara identiteterna. Denna sorts ram kallar Butler således för den heterosexuella matrisen vilken 

organiserar genus, kropp och begär i en ordning där maskulinitet är särskiljt från femininitet och 

dessa två länkas samman genom det heterosexuella begärets handlingar. Med detta menar Butler att 

för att betraktas som kvinna krävs en kropp som kan kategoriseras som en kvinnokropp. Vidare 

krävs det ett uppträdande och därmed agerande i enligt med samhällets föreställningar om en 

kvinna samt en manifestation av rätt sorts begär, det vill säga ett heterosexuellt sådant. När dessa tre 

krav uppfylls uppfattas således en individ som en ”riktig” kvinna. Det gäller alltså, enligt Butler, att 

prestera rätt sorts kopplingar mellan genus, kropp och begär för att uppfattas som ”normal” och den 

                                                        
42 Rosenberg, T (2002) Queerfeministisk agenda, Bokförlaget Atlas, Stockholm, s. 100  
43 Rosenberg (2002) s. 100, 102 
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som inte gör detta blir mindre begriplig i andras ögon44. Den heterosexuella matrisen är således 

oerhört central för att förstå vad som definieras som socialt godkänt och därför accepterat samt vad 

som definieras som oönskat och därmed problematiskt. 

 

Butler beskriver också hur kön vanligtvis förstås som det biologiskt givna medan genus betraktas 

som det socialt och kulturellt skapade. Dock behöver inte genus vara beroende av eller knutet till ett 

visst kön. Med detta menar Butler att;  

 

”Gender is not a noun […] gender proves to be performative […] In this sense, gender is always a 

doing”45.  

 

Detta innebär att genus inte är något som är (ett substantiv) utan istället något vi aktivt gör (verb) 

och könsidentitet blir därför en effekt av ständigt upprepade handlingar. I detta görande finns 

därmed möjligheter till förskjutningar och glidningar. Detta performativa resonemang utgår 

maskulinitetsforskaren Marie Nordberg från när hon beskriver hur maskulinitet kopplas till män och 

att femininitet betraktas som dess motpol i samhället i stort men också bland forskare inom såväl 

nordisk som internationell maskulinitetsforskning46. Detta beskriver också genusvetaren Judith 

Halberstam som menar att manskroppen alltför länge har haft monopol på och varit synonymt med 

maskulinitet47. Nordberg skildrar dock hur kvinnor och femininitet på motsvarande länkas samman 

i samhället liksom inom feministisk forskning. Med detta menar Nordberg att forskare tenderar att 

upprätthålla könsdikotomin genom att utgå från tanken om att endast män gör maskulinitet 

respektive endast kvinnor gör femininitet. Denna könsdualism menar Nordberg reproducera män 

och kvinnor som två polära och separata kategorier där män ”gör” maskulinitet och kvinnor ”gör” 

femininitet. Nordberg uppmärksammar att om maskulinitet och femininitet betraktas som diskursivt 

upprätthållna, kulturellt skapade och föränderliga positioner borde analyser fokusera hur män och 

kvinnor förkroppsligar och skapar identiteter genom dessa båda koncept48. Nordberg menar vidare 

att maskulinitets- och femininitetsskapande kan skifta mellan olika kontexter49 och de olika 

kontexter som är intressanta i min studie är på och utanför idrottsarenan. Att frångå detta polära 

                                                        
44 Butler, J (1990) Gender trouble, Routledge New York, s. 30-31 
45 Butler (1990) s. 34 
46 Nordberg, M (2004) ”Kvinnlig maskulinitet” och ”manlig femininitet”. En möjlighet att 
överskrida könsdikotomin, ur kvinnovetenskaplig tidskrift (2004), s. 47 
47 Halberstam, J (1998) Female masculinity, Duke University Press, Durham and London, s. 15 
48 Nordberg (2004) s. 47-49 
49 Nordberg (2004) s. 52-54 
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tankesätt som tar avstamp i tanken om att endast män gör maskulinitet och endast kvinnor 

femininitet är vad jag vill göra med denna studie. Med utgångspunkt i mitt material vill jag således 

visa hur damfotbollsspelare gör både maskulinitet och femininitet och hur detta görande av genus 

kan skifta beroende på var damfotbollsspelarna befinner sig. 

4.3 Den könade idrottskroppen 

Eftersom jag med denna uppsats bland annat vill belysa hur kroppen kan förstås utifrån 

uppdelningen i kategorierna man/kvinna och hur detta är sammanflätat med föreställningar om 

maskulinitet/femininitet anser jag att idrottssociologen Tara Magdalinskis synsätt på idrottskroppen 

som högst användbar. Magdalinski menar att sport som en maskulin arena fungerar som etablerande 

och ”vaktande” av de binära oppositionerna mellan man/kvinna och maskulinitet/femininitet. 

Försök att differentiera män från kvinnor menar Magdalinski bli extra tydliga när kvinnor rör sig 

utanför den traditionella femininiteten. Upplösandet eller grumlandet av de biologiska, och särskilt 

de synliga, gränserna mellan män och kvinnor ses som ett större hot än upplösandet/grumlandet av 

de kulturella gränserna mellan maskulinitet och femininitet. Detta eftersom det kulturella vanligtvis 

förstås som mer flytande kategorier. Man och kvinna betraktas alltså, enligt Magdalinski, som givna 

och biologiska kategorier istället för socialt definierade. Ett feminint agerande är därför accepterat 

hos en man och vice versa så länge kroppen dock överensstämmer med de ”naturliga” 

könskategorierna. Magdalinski visar hur kroppar som bryter mot uppdelningen mellan man och 

kvinna skapar rädsla och det viktigaste för att förstås som normal är att uppvisa ”rätt” 

kroppskonstitution beroende på biologisk könstillhörighet50.  

 

Magdalinski beskriver vidare att kvinnors kroppar som överträder gränserna för vad som skiljer 

män från kvinnor, genom att inneha fysiska kvalitéer som kvinnor inte bör ha, uppfattas som 

onaturliga och onormala. Detta eftersom de överskrider dikotomierna natur/kultur och man/kvinna. 

Magdalinski redogör också för hur det idag på många sätt, bland annat genom träning och 

operationer, är möjligt att modifiera kroppen till önskvärd gestalt. Denna förmåga/möjlighet att 

förändra och därför kontrollera kroppen och denna panoptiska bevakning/blick (begreppet lånar hon 

från Foucault) uppmanas och kommer inte bara utifrån, det vill säga från omgivningen, men 

kommer också inifrån och därför från individen själv51. Magdalinskis tolkning av den panoptiska 

blicken/bevakningen menar jag ligga i linje med statsvetaren Iris Marion Young som förklarar hur 

                                                        
50 Magdalinski, T (2009) Sport, Technology and the Body – The nature of performance, Routledge, 
Abingdon, Oxon, s. 92-94 
51 Magdalinski (2009) s. 95-96 
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samhället definierar kvinnan som den Andra, som ren kropp, där kroppen är ett objekt för andra att 

iaktta och göra saker med. Young menar att kvinnan är samtidigt ett subjekt och ett objekt för sig 

själv och i egenskap av att vara kvinna finns därför alltid möjligheten att bli sedd som enbart kropp 

istället för agerande och intentioner. Detta införlivas i den grad och på så sätt att kvinnan själv ofta 

står framför spegeln och undrar hur hennes kropp ter sig för andra52. Magdalinskis resonemang 

menar jag är användbart för min studie då hon visar hur idrottskroppen och dess konstitution är 

central för vad som betraktas som man/kvinna och maskulint/feminint. Detta tillsammans med den 

panoptiska bevakningen av/blicken på kroppen samt Youngs beskrivning av kvinnors 

problematiska objekts- och subjektsposition är viktiga redskap för tolkningen av mina informanters 

berättelser gällande deras fotbollskroppar och egna förhållningssätt till, och syn på, dem. 

5. Resultat och analys 
Detta kapitel inleds med en kort presentation av mina informanter vilken följs av en redovisning av 
min empiri i relation till tidigare studier och tolkad ur min teoretiska referensram. Kapitlet är 
organiserat utifrån fyra teman. 

5.1 Presentation av informanter 

Mina informanter är fem tjejer i 20-årsåldern som spelar i ett elitfotbollslag. De kommer från olika 

delar av Sverige och har spelat fotboll sen 6-7 årsåldern. En informant började spela fotboll redan 

som treåring. Någon närmare presentation gör jag inte då jag har lovat mina informanter största 

möjliga konfidentialitet. Dock kommer du som läsare genom tjejernas berättelser att få veta mer om 

dem. För att visa att samtliga informanters berättelser beaktas ger jag tjejerna fiktiva namn. Jag 

benämner (som tidigare nämnt) ibland informanterna som ”fotbollstjejer” alternativt ”tjejer” 

eftersom det är de termer som de har använt i sitt berättande om sig själva och sina lagkamrater. 

5.2 Maskulina och lesbiska?– om myter och verklighet 

När jag träffade fotbollstjejerna var jag både spänd och förväntansfull, främst för att jag aldrig har 

pratat med elitfotbollsspelare förut men också för att jag tycker att det är roligt med intervjuer. Alla 

tjejer var väldigt trevliga och frispråkiga och därför frågade jag dem ganska så rakt på sak vilka 

föreställningar som de upplever finns om damfotbollsspelare. Samtliga berättade om hur de 

upplever att de uppfattas som drivna, ambitiösa och duktiga. Tidigare forskning beskriver dock hur 

svenska kvinnor som utövar så kallat maskulint kodade idrotter, vilket bland annat är fotboll, inte 

                                                        
52 Young, I-M (2005) On Female Body Experience: ”Throwing like a girl” and other essays, 
Oxford University Press, s. 44 
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sällan uppfattas som maskulina53. Att också vissa av mina informanter upplever att de uppfattas 

som maskulina vittnar följande utsagor om; 

 

… fotbollen är, eller normalt sett, en manlig grej och att man ses kanske inte som den mest 
kvinnliga personen på det sättet …  
(Carro) 
 
… jag tror att många tycker att man är manlig liksom … det känns som att många har den 
uppfattningen att tjejer som idrottar väldigt mycket och på en hög nivå liksom är mer 
maskulina på något sätt tror jag …  
(Elin) 

 
Enligt Carro och Elin betraktas damfotbollsspelare alltså ”inte som de mest kvinnliga personerna” 

och maskulina. Detta förklarade Carro genom att benämna fotboll som ”en manlig grej” vilket är i 

linje med tidigare forskning som beskriver fotboll som en maskulint kodad praktik54. Jag menar, 

utifrån detta, att maskulinitet är det normerande/normala för fotbollsspelare. För att betraktas som 

”normala” och ”riktiga” fotbollsspelare förväntas således damfotbollsspelare manifestera fotboll på 

ett sätt som uppfattas maskulint. Detta är i linje med Höckert som menar att det av idrottande 

kvinnor krävs ett maskulint agerande på idrottsarenan för att bli betraktade som goda atleter. Detta 

maskulina agerande, menar Höckert, resultera i att idrottskvinnor förstås som mindre feminina55 

vilket är vad Carro påtalade då hon förklarade hur hon inte ses som ”den mest kvinnliga personen” 

på grund av sitt fotbollsspelande. Också Elin beskrev hur idrottstjejer uppfattas som mer maskulina 

(än tjejer som inte idrottar på hög nivå). Utifrån detta menar jag att fotbollens maskulina kodning 

kräver av damfotbollsspelare att de presterar maskulinitet för att ses som ”riktiga”, ”normala” och 

goda atleter/fotbollsspelare. De måste således, för att upptas i normen, assimilera och därmed 

uppfylla den dominerande gruppens (herrfotbollsspelares) krav och förväntningar56 vilket innebär 

att manifestera maskulinitet. Denna prestation av maskulinitet gör vidare att de betraktas som 

maskulina.  

 

Lina förklarade dock föreställningen om att damfotbollsspelare är maskulina som en konsekvens av 

tidigare generationers damfotbollsspelare och deras framtoning; 

                                                        
53 Koivula (1999) s. 70 
54 jfr Andersson (2002) s. 41-45 och Hjelm (2004) s. 18-20 
55 Höckert (2002) s. 44, 52 
56 Rosenberg (2002) s. 102-103 
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… nu vet jag inte när Pia Sundhage57 spelade men jag ser bara henne framför mig … hon har 
nog också fört med sig en ganska konstig bild, eller nu ska jag inte säga, nu har jag fördomar, 
men alltså utåt sett, folk som ser henne och vet att hon hör till damfotbollen, när hon går på en 
gala, själv har många klänning och högklackat, hon kommer i blåjeans, låga skor och en för 
stor vit skjorta, det är inte konstigt att det blir fördomar … 
(Lina) 
 

Lina menade att Pia Sundhage, en tidigare damfotbollsspelare, har fört med sig fördomar då hon, 

som är en av frontfigurerna för damfotbollen, i mediala sammanhang så som galor, klär sig i jeans, 

skjorta och låga skor. Detta utseende menade Lina att hon och andra samtida spelare inte uppvisar 

då de istället, i liknande sammanhang, har klänningar och högklackat. Lina distanserade sig och 

sina lagkamrater därför från 1970-talets spelare och menade att de inte är som dem. Samtliga 

informanter särskiljde dagens damfotbollsspelare från tidigare generationers damfotbollsspelare och 

Elins utsaga ser jag som särskilt representativ och såg ut som följande; 

 
… de var nog, om man ser generellt så, de var nog mer åt det maskulina hållet 
(damfotbollsspelare på 70-talet, min anmärkning) om man säger, medans nu tror jag att det är 
mer accepterat att vara mer kvinnlig och kunna spela fotboll samtidigt  
(Elin) 
 

Tidigare generationers damfotbollsspelare upplevde informanterna, med Elin i spetsen, som ”mer åt 

det maskulina hållet” och menade att femininitet och fotboll, idag till skillnad från förr, är en mer 

accepterad kombination. Detta ligger i linje med Andreassons studie då hans informanter, liksom 

mina, är väl medvetna om bilden av den ”forna” fotbollskvinnan och tar avstånd från denna och 

menar att en mer feminiserad damfotbollsgeneration har utkristalliserats58.  

 

Tidigare forskning beskriver hur idrottande kvinnor inte bara ses som maskulina men också ofta 

stämplas som lesbiska59. Detta förstärks av mina informanter eftersom samtliga berättade om hur ett 

vanligt antagande, enligt dem, är att alla damfotbollsspelare är lesbiska. Exempel är Lina och Bea 

som, på min fråga om vilka föreställningar som finns kring damfotbollsspelare, bland annat svarade 

så här; 

 
att alla damfotbollsspelare är lesbiska, är ju en ganska tråkig fördom som finns och så är det 
verkligen inte 
(Lina) 

                                                        
57 Pia Sundhage är en av Sveriges och världens mest välmeriterade fotbollsspelare på damsidan. 
Hon var verksam som damfotbollsspelare på elitnivå från slutet på 1970-talet till mitten på 1990-
talet. 
58 Andreasson (2006) s. 30 
59 Koivula (1999) s. 70 
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ja det kan ju vara de här ryktena om att alla damfotbollsspelare är lesbiska … det är en tråkig 
stämpel… det förekommer ju så är det ju, men det är tråkigt att det har fått den stämpeln 
(Bea) 
 

Lina och Bea beskrev att det finns en fördom/rykten om att alla damfotbollsspelare är lesbiska och 

menade att denna stämpel är tråkig och inte stämmer med verkligheten. Lina uttryckte med bestämt 

tonfall att det verkligen inte är så att alla damfotbollsspelare är lesbiska. Att homosexualitet dock 

förekommer inom damfotboll påtalade samtliga informanter. Elins och Karins resonerande om detta 

faktum ser jag som särskilt representativa och såg ut på detta vis; 

 
ja alltså hos oss så är det ju liksom helt naturligt, det är ingenting som någon stör sig på och 
det är ingen som har något problem med det, det är väldigt accepterat och har varit i alla lag 
som jag har spelat i 
(Elin) 
 
… inom damfotbollen är det helt naturligt det är liksom inget konstigt … det finns de som 
hetero, det finns de som är homo och det finns de som är mittemellan 
(Karin) 
 

Tjejerna menade alltså att homosexualitet existerar inom damfotboll och det är inte något 

problematiskt utan snarare accepterat och naturligt. De poängterade dock, med Lina i spetsen, att 

inte alla tjejer som spelar fotboll är lesbiska. Det finns, som Karin sa, de som är hetero, de som är 

homo och de som är mittemellan. Detta förhållningssätt är i linje med Andreassons informanter som 

förhåller sig både till myten ”alla är lesbiska” och den verklighet som faktiskt är ”vissa är lesbiska 

men inte alla”60.  

 
Även om homosexualitet, enligt fotbollstjejerna, är accepterat inom damfotbollen framgick det hur 

homosexualitet paradoxalt nog ändå inte besitter samma status som heterosexualitet bland vissa 

damfotbollsspelare och därför inte är helt accepterat vilket följande utsagor skildrar; 

 
… jag själv är homosexuell men för dem som inte är det så kan det bli väldigt jobbigt, alltså 
att man dras med i något sånt om man inte vill bli ihopblandad med det … 
(Carro) 
 
eftersom jag inte har blivit utsatt för det själv, eftersom jag inte är homosexuell och ingen har 
trott att jag är det, så har jag inte brytt mig hittills, men om någon skulle tro att jag var det 
skulle jag säkert reagera över det mer, men samtidigt tror jag att jag skulle tänka att de får tro 
vad de vill för jag kan stå för mig själv … alltså det vet jag flera i laget, alltså de tycker att, 
om man skämtar om homosexualitet så blir de så här ”nämen tyst de kan tro att jag är det” och 
då blir jag så här att ”nej men du är ju inte det så lugn” 
(Lina) 

                                                        
60 Andreasson (2006) s. 34-35 
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Carro och Linas utsagor visar att det bland vissa damfotbollsspelare finns en ovilja att bli sedd som 

homosexuell eller att bli ”ihopblandad” med homosexualitet. Lina berättade om hur en del av 

hennes lagkamrater inte ens vågar skämta om homosexualitet sinsemellan då detta medför en risk 

att bli betraktad som homosexuell vilket vissa inte vill. En hierarki där heterosexualitet är den 

premierade positionen är tydligt att skönja då homosexualitet är något som vissa damfotbollsspelare 

inte vill bli associerade med och för dessa är det av vikt att framstå som heterosexuella och inte 

under några omständigheter misstas för homosexuella. Detta skildrar ett heteronormativt 

förhållningssätt eftersom det som faller utanför heteronormen (homosexualitet) betraktas som 

avvikande/annorlunda och därför felaktigt och inte heller önskvärt61. Att idrott är präglat av 

heteronormativitet beskriver tidigare forskning62 och förstärks av Carro och Linas utsagor. Det finns 

alltså en paradox när det gäller förhållningssätt till homosexualitet inom damfotboll hos vissa 

damfotbollsspelare då homosexualitet å ena sidan är accepterat (likvärdig med heterosexualitet) 

men å andra sidan har sämre status än heterosexualitet. 

 

Efter att tjejerna hade berättat om att det finns en fördom/föreställning om att damfotbollsspelare är 

lesbiska frågade jag dem vad de trodde att denna fördom/föreställning beror på. Så här svarade Lina 

och Carro; 

 
ja men ärligt talat så beror det nog på att ganska många är lesbiska, nu ska jag inte säga, men 
det är ju mer än en handfull som är det i vårt lag, om man säger så, så det finns ju en 
bakgrund till att folk tror det 
(Lina) 
 
… om man ska vara helt ärlig så är det inte helt ovanligt med att det finns homosexuella inom 
fotbollen … 
(Carro) 

 
Lina förklarade att det faktiskt finns ganska många lesbiska inom damfotbollen (och mer specifikt i 

hennes eget lag) och att detta ser hon som bakgrunden till stämplingen av damfotbollsspelare som 

lesbiska. Också Carro förklarade stämplingen av damfotbollsspelare som lesbiska genom att påtala 

att det inte är helt ovanligt med homosexuella inom fotbollen. Carro fortsatte dock med att förklara 

ifrågasättandet av sexualiteten bland damfotbollsspelare på följande sätt; 

 
… jag tror att det handlar väldigt mycket om att fotboll är något extremt manligt, alltså i 
grunden, från början så är det killar som har spelat fotboll … och så att det är liksom det här 

                                                        
61 jfr Rosenberg (2002) s. 100 
62 Larsson (2005) s.112 
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tuffa, rent kroppsligt, så ser man kanske ut på ett manligare sätt med mer muskler och är 
kraftigare … 
(Carro) 
 

Här synliggörs att det finns en koppling mellan föreställningen om den lesbiska 

damfotbollsspelaren och föreställningen om den maskulina damfotbollsspelaren samt hur dessa två 

föreställningar är sammanlänkade med fotbollens maskulina kodning. Detta eftersom Carro menade 

att anledningen till att damfotbollsspelare ofta stämplas som lesbiska är att fotboll ”är något extremt 

manligt” (vilket också var hennes förklaring till varför damfotbollsspelare betraktas som maskulina) 

och damfotbollsspelare har vidare en kropp/utseende, enligt Carro, som är ”manligare och 

kraftigare” (maskulint). För att uppfattas som en ”normal” och ”riktig” och därmed heterosexuell 

kvinna krävs det ett utförande av ”rätt” sorts handlingar och ”rätt” sorts kropp vilket är en kropp 

som kan kategoriseras som feminin63. En kvinna som spelar fotboll presterar inte de ”rätta” 

handlingarna för en kvinna eftersom idrotten är en maskulint kodad praktik. Hon har vidare inte 

”rätt” sorts kropp då hon är muskulös/kraftigare och därför ifrågasätts sexualiteten vilket Carro 

förklarade. En kvinna som spelar fotboll är alltså avvikande genom sitt fotbollsspelande (fotboll är 

en praktik av och för män, inte för kvinnor), sitt utseende (muskulös kropp, inte för kvinnor) och 

tillskrivs därför även en ”felaktig” sexuell identitet; homosexualitet. 

 

Karin och Bea förklarade dock fördomen att alla damfotbollsspelare är lesbiska som en konsekvens 

av tidigare generationers damfotbollsspelare (liksom Lina som förklarade att damfotbollsspelare 

förstås som maskulina på grund av Pia Sundhage) som de menade var ”manliga” och ”butchiga”; 

 
… det är det här om att damfotbollsspelare är manliga, men det är också, det är så här gamla, 
kanske var det så, eller det var så, att duktiga damfotbollsspelare förr, när damfotbollen var 
ganska ny för kanske 20-30 år sen, så var det många som såg lite om man tänker ”manliga” ut 
så det är något som har hängt kvar 
(Karin) 
 
… jag tror det är liksom lite från många år tillbaka när det var lite, tjejerna som spelade 
fotboll var ju lite såhär butchtjejer så, och det har väl levt kvar lite grann så… 
(Bea) 
 

Karin och Bea kopplade därmed, i likhet med Carro, ihop maskulina damfotbollsspelare med 

homosexuella damfotbollsspelare.  

 

                                                        
63 Butler (1990) s. 30-31 



  25 

Bilden av ”den maskulina och lesbiska damfotbollsspelaren” förstår jag som stereotyp och att 

stereotypisera är att reducera och osynliggöra på ett sätt som tenderar att vara begränsande. 

Stereotypen tillskrivs vanligen kännetecken som anses negativa av samhället och fungerar därför 

som ett redskap för att skapa skillnad mellan avvikelsen och det normala64. Att stereotypisera 

damfotbollsspelare som lesbiska och maskulina kan alltså tolkas som ett sätt att befästa tanken om 

damfotbollsspelare som avvikande och icke-normala. 

 

En av fotbollstjejerna nämnde att stämplingen av damfotbollsspelare som lesbiska beror på att 

damfotbollsspelare har ”manligare och kraftigare” kroppar. Hur tjejerna resonerade om sina kroppar 

kommer följande tema att handla om.  

 

5.3 Fotbollskropp vs. Kvinnokropp 

Träning är något som i hög grad påverkar/modifierar utseendet och för elitfotbollsspelare är träning 

en del av vardagen. De tränar för att hela tiden bli bättre och utvecklas som fotbollsspelare och för 

att kunna prestera på fotbollsplanen. Tidigare forskning visar hur damfotbollsspelare förhandlar om 

kroppens önskvärda konstitution genom att förhålla sig till de ideal som de vill uppnå både som 

kvinnor och som fotbollsspelare65. Att även mina informanter förhåller sig till både en 

önskvärd/ideal kvinnokropp och en önskvärd/ideal fotbollskropp framgick då Karin och Lina sa 

följande när jag pratade med dem om kroppen; 

 

... just för att fotboll är en sån, det är viktigt att ha starka ben och med muskler på benen 
kommer större storlek på benen, och tjejer ska ju helst ha långa smala ben och det är klart att, 
där blir det ju en krock lite grann …  
(Karin) 

… det är ju klart att den bilden finns med alltså att man vill vara en perfekt ideal kvinnokropp 
eller vad man ska säga 

(Lina) 
 
Det som framkommer här är att en fotbollsspelare/fotbollskropp behöver starka ben vilket ofta 

resulterar i stora ben. Stora ben stämmer vidare, enligt Karin, inte överens med idealbilden av 

kvinnokroppen (långa och smala ben) vilket, som Karin explicit påtalade, skapar en konflikt för 

damfotbollspelare. En ideal fotbollskropp överensstämmer alltså inte, utan snarare kontrasterar mot, 

en ideal kvinnokropp. Det framgår också att en perfekt ideal kvinnokropp är önskvärt hos 

                                                        
64 Ambjörnsson (2006) s. 75-78 och Rosenberg (2002) s. 100 
65 Andreasson (2006) s. 25-26    
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informanterna. En del informanter berättade vidare om hur vissa damfotbollspelare prioriterar 

kroppens önskvärda utseende framför den muskulösa fotbollskroppen och därför väljer bort viss 

träning eller fotbollsspelande överhuvudtaget; 

 
… de finns de som drar sig för att köra styrketräning för att de inte vill få tjocka ben, så är det 
ju 
(Bea) 
 
… medan andra personer kanske tänker lite mer att ”nej jag får nog hoppa över knäböj, jag 
kör nog en annan övning istället för jag vill inte bygga på med muskler och stora lår” 
(Karin) 
 
jag vet folk som tyvärr har slutat på grund av det, de vill helt enkelt inte se ut på det sättet och 
där det har tagit så starkt  
(Carro) 

 
Det som skildras här är att det, för vissa damfotbollsspelare, är viktigare att uppfylla de normer och 

förväntningar som omger femininitet med tanke på kropp än själva fotbollsspelandet och kroppen 

som hör där till. Detta eftersom det, enligt Bea och Karin, finns damfotbollsspelare som väljer bort 

vissa övningar då de resulterar i en kropp som inte är önskvärd (tjocka ben, stora lår). Carro beskrev 

att det till och med finns damfotbollsspelare som slutar spela fotboll överhuvudtaget då kroppen 

som formas av fotbollsspelandet och tillhörande träning krockar för mycket med den önskvärda 

kroppen. ”De vill helt enkelt inte se ut på det sättet” sa Carro. Viktigare för de tjejer som väljer bort 

vissa träningsformer eller fotboll överhuvudtaget är alltså att ha en ideal/feminin kvinnokropp än att 

spela fotboll och därför ha en fotbollskropp.  

 

Detta bortväljande av övningar eller fotboll överhuvudtaget ser jag som strategier med målsättning 

att behålla/bevara/göra kroppen feminin för att bevisa könstillhörigheten och därmed undgå 

stämpling som maskulin och lesbisk. Detta eftersom, som visat i föregående tema, kan en ”kraftig” 

och därmed ”manlig” kropp resultera i stämpling av damfotbollsspelare som maskulina och 

homosexuella. Att kämpa/använda strategier för att bevara kroppen feminin ligger i linje med 

Johanssons studie om gymkultur. Han menar att kvinnliga bodybuilders tillämpar maskulint 

definierade träningsformer, liksom fotbollstjejerna, och använder sig av en kroppsteknik som länge 

har använts av enbart män, liksom fotbollstjejerna, och han menar att de kvinnliga bodybuildarna, 

liksom fotbollstjejerna, genomgående kämpar för att behålla det som betraktas som feminint66 vilket 

i fotbollstjejernas fall är kroppar utan stora muskler (på benen främst).  

 
                                                        
66 Johansson (1997) s. 172 



  27 

Att det uppstår en krock/konflikt mellan den könade kroppen (kvinnokroppen) och fotbollskroppen 

och att denna krock/konflikt är något särskilt för damfotbollsspelare och något som 

herrfotbollsspelare i hög grad ”slipper” menade Karin och Lina och det såg ut så här; 

 
… där är en skillnad eftersom för männen är det bara positivt att lägga på sig muskler och så, 
det är positivt för fotbollen och det är positivt för deras kropp och hur andra ser på dem 
(Karin) 
 
… de får ju den ideale manskroppen att de är vältränade och har magrutor och bröstmuskler 
och armar och sånt 
(Lina) 
 

Herrfotbollsspelare får genom sin träning och sitt idrottsutövande, enligt Karin och Lina, både en 

ideal manskropp samt en ideal fotbollskropp vilket skiljer sig från damfotbollsspelare som snarare 

ställs inför två motstridiga och svårförenliga ideal som de måste förhandla med. Karin och Lina 

menade vidare att de inte bryr sig om att deras kroppar, till viss del, kanske bryter mot bilden av 

idealkroppen för kvinnor; 

 
jag spelar fotboll för att jag tycker att det är så himla roligt och det är dessutom mitt jobb, jag 
tjänar pengar på det, och sen att man får en vältränad kropp är bara en bonus … jag själv har 
nog kommit till en sån punkt att jag har insett att jag ser ut så här och vill jag spela fotboll och 
vara duktig kommer jag se ut så här, that’s it lite grann … 
(Karin) 
 
… jag tror att, alltså om man spelar fotboll på en hög nivå som vi gör nu, eller som jag gör nu, 
så har man nog oftast så bra självinsikt och självbild att man, att det spelar ingen roll, man ser 
bra ut ändå, det spelar ingen roll om man har lite större ben för det är ändå muskler som är där 
och inte något annat … 
(Lina) 
 

Karin berättade alltså att hon har kommit till en punkt där hon har insett att om hon vill spela fotboll 

och vara duktig kommer hon se ut som hon gör och hon ser därför inte sin fotbollskropp som 

problematisk. Lina resonerade på liknande sätt och menade att hon, som spelar fotboll på så hög 

nivå som hon gör, har självinsikt och hon tycker att hon ser bra ut trots de lite större benen. Lina var 

dock motsägelsefull i sin berättelse om muskler och särskilt dess storlek då hon också menade att 

storleken på benen gör att hon ibland inte känner sig så feminin; 

 
… men det är sant, jag ska inte sticka under stol med det, ibland när man står framför spegeln 
hemma och ska klä sig fint så är man inte jättenöjd med benen till exempel, låren då… jag 
känner mig väl inte jättekvinnlig jämt med lite större lår än vad man kanske ska ha … 
(Lina) 
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Här ger Lina prov på vad Magdalinski kallar för en panoptisk blick på den egna kroppen. Denna 

panoptiska blick/bevakning innebär att Lina har införlivat omgivningens krav (att hon ska ha en 

feminint könad kropp och därför inte stora lår) och gjort dem till sina egna. Kraven på en feminint 

könad kropp kommer alltså både utifrån (från omgivningen) och inifrån (från henne själv)67. Det 

som synliggörs är också hur kvinnors kroppar inte endast är objekt för andra att iaktta men även för 

oss själva att iaktta vilket ofta sker framför spegeln, precis som Lina beskrev, där kroppen granskas 

av Lina själv och hon undrar hur den ter sig för andra68. Genom att, för mig, uttrycka missnöje med 

kroppen visar Lina också att hon behärskar vad Ambjörnsson kallar för ”den kritiska diskursen om 

kvinnokroppen"69. Med detta menar Ambjörnsson att missnöje med kroppen blir näst intill en 

definition av vad det innebär att vara tjej. Att vara ”normal” tjej är enligt Ambjörnsson att vara 

missnöjd med kroppen. Också andra informanter uppvisade ett splittrat förhållningssätt till sina 

fotbollskroppar då de ena sidan är nöjda med kroppen och andra sidan är missnöjda med den vilket 

såg ut så här; 

 
alltså visst måste man ju erkänna att tanken har slagit en att, fan också, ska jag få de här låren 
nu när man kör styrketräning, som man kanske inte helt vill ha, armarna liksom som blir som 
de blir … så visst den tanken har absolut slagit mig, men sen så har det aldrig blivit så att ”nej 
jag vill inte träna det här för jag vill inte se ut så” men tanken finns där, det gör den absolut … 
tjejerna i laget, alla ser ju sjukt vältränade ut och har stora muskler men jag tror inte, det är 
man ju bara stolt över många gånger också, sen samtidigt som att visst, att jag och vissa andra 
också har haft tankar på att man kanske skulle vilja se mer feminin ut 
(Carro) 
 
… jag känner väl att, att man kanske undviker att sätta på sig klänning med bara armar eller 
typ så, för att man känner att nej muskulösa armar eller så, så det är klart att man kan 
påverkas av det men jag känner ändå att det är ingenting som jag går och tänker på ... 
(Bea) 

 
Carro och Bea var således, liksom Lina, ambivalenta i sitt resonerande över sina kroppar och hur de 

påverkas av all träning. Detta då de å ena sidan menade att större muskler inte är något som ”man 

går och tänker på” och något ”man många gånger är stolt över”. Å andra sidan framkom det att 

musklerna faktiskt är smått problematiska när det gäller att känna sig och se kvinnlig/feminin ut. En 

ideal kvinnokropp förstår jag därför, enligt informanterna, vara en feminin kropp vilket innebär en 

kropp utan stora muskler. Tydligt är också att de upplever de stora musklerna som problematiska 

endast i vissa kontexter. Det är framför spegeln och utanför planen som musklerna ”stör” 

                                                        
67 jfr Magdalinski (2009) s. 95-96  
68 jfr Young (2005) s. 44 
69 Ambjörnsson (2003) s. 179 
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informanterna. Att musklerna på något sätt skulle vara problematiska på fotbollsplanen har aldrig 

nämnts.  

 
Att ha stora muskler är enligt fotbollstjejerna alltså något som kännetecknar en fotbollskropp samt 

något som resulterar i en känsla av förminskad femininitet vilket ligger i linje med Andreassons 

studie om damfotbollsspelare som också menade att en mycket muskulös kropp resulterar i 

svårigheter att känna sig feminin70. Johansson beskriver i sin studie om gymkultur att kroppen 

fungerar som gränsvakt mellan det maskulina och det feminina71 vilket förstärks av vissa av 

fotbollstjejerna som i sina berättelser skildrat hur kroppen och dess konstitution påverkar, och 

kanske till och med är avgörande, för deras upplevda femininitet. 

 

Genomgående i tjejernas berättelser om damfotbollskroppen är att den är svårförenlig med en ideal 

kvinnokropp och att de inte känner sig så ”kvinnliga” samt att de ibland känner att de vill se mer 

feminina ut. Detta kan förklaras utifrån Magdalinski som menar att grumlandet av de synliga 

gränserna/skillnaderna mellan män och kvinnor ses som hotfullt och vidare att kroppar och 

utseenden som bryter mot uppdelningen mellan man och kvinna genererar rädsla och ifrågasättande. 

Magdalinski beskriver att kvinnors kroppar som överträder gränserna för vad som skiljer män från 

kvinnor, genom att inneha kvalitéer som kvinnor inte bör ha (vilket i fotbollstjejernas fall är mycket 

muskler) uppfattas som onaturliga och onormala. Det viktigaste för att förstås som ”normal” är 

således att uppvisa ”rätt” kroppskonstitution och utseende i förhållande till sin biologiska 

könstillhörighet72. Att det är viktigt att uppvisa ”rätt” sorts kropp är i linje med Ambjörnsson som 

menar att vara tjej på ”rätt” sätt kräver en förmåga att manipulera och konstruera kroppen inom de 

ramar som finns för vad som uppfattas som naturligt kvinnligt73. För att betraktas som ”normala” 

kvinnor och undvika ifrågasättande (av könstillhörighet och sexuell identitet) bör tjejerna därför 

uppvisa en kropp som anses som feminin74 och en feminin kropp, enligt dem, har inte stora 

muskler. 

 

När det gäller kropp förhåller tjejerna sig alltså till kroppsliga ideal som de vill uppnå både som 

fotbollsspelare och som tjejer och detta förhållningssätt präglas för många av en ambivalens. Men 

                                                        
70 Andreasson (2006) s. 26 
71 Johansson (1997) s. 8-11 
72 Magdalinski (2009) s. 92-94 
73 Ambjörnsson (2003) s. 156, 164    
74 jfr Butler (1990) s. 30-31    
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hur reflekterade tjejerna om damfotbollsspelares agerande och sätt att vara? Det kommer följande 

tema bland annat att handla om. 

 

5.4 Grabbig men ändå tjejig? 

Som visat i det inledande temat distanserar fotbollstjejerna sig själva och sina lagkamrater från 

föreställningen om att alla damfotbollsspelare är maskulina och lesbiska vilken bland annat har att 

göra med att fotboll är en maskulint kodad praktik. Dock har vissa tjejer beskrivit hur den 

maskulina kodningen av fotboll inte endast resulterar i ifrågasättande utan också innebär positiva 

effekter för dem. Exempel är Carro och Bea som sa följande när vi pratade om fotbollens maskulina 

kodning; 

 
… jag ser det bara som att, någon slags, att man har positiva saker från båda håll, något 
positivt, manligt det säger ju också på något sätt att man tar i och kämpar och sånt, det är något 
positivt istället för något negativt 
(Carro) 
 
… det finns ju tjejer som kan vara väldigt framåt och lite grabbiga kanske i sin stil så, och det 
kan också förekomma, jag menar det finns ju fler såna, verkligen driftiga och jag tror det är 
därför som de har tagit sig så långt också, att man verkligen vågar ta för sig och, så att det är 
klart, det finns ju ändå flera i vårt lag så som har lite grabbiga egenskaper och slår sig fram 
liksom … det är därför kanske många i vårt lag som har kommit riktigt långt måste nästan ha 
den här grabbiga attityden för att ta sig någonstans, och tycka att de är riktigt bra och ta för sig 
liksom … 
(Bea) 

 
Carro menade att hon som damfotbollsspelare har positiva saker från ”båda håll” vilket skildrar ett 

tankesätt där femininitet och maskulinitet utgör åtskilda sfärer. Maskulinitet definierade Carro som 

”att man tar i och kämpar” vilket hon ser som positiva egenskaper och något som stämmer in på 

henne själv. Enligt Bea är det bra att som damfotbollsspelare vara framåt, driftig, självsäker, ta för 

sig och slå sig fram. Hon menade att dessa egenskaper kanske är det som har gjort att många i 

hennes lag har kommit långt i sina fotbollskarriärer. Bea definierade dessa positiva karaktärsdrag, 

som hon menade att många lagkamrater innehar, som maskulina (”grabbiga”). Jag menar därför, 

utifrån Carros och Beas utsagor, att damfotbollsspelare gör/manifesterar en viss sorts maskulinitet. 

Detta eftersom maskulinitet inte är något som enbart görs av män. Också kvinnor kan göra 

maskulinitet eftersom genus är något performativt, det är något som skapas istället för att statiskt 

vara, och är därför inte knutet till ett visst kön75.  

 

                                                        
75 jfr Butler (1990) s. 34 och Nordberg (2004) s. 47-49 och Halberstam (1998) s. 15 



  31 

Exempel är vidare Karin som sa följande när hon och jag pratade om fotboll och sportens maskulina 

prägel; 

 
jag tror inte jag har tänkt att det är något som man vill försöka jobba bort heller … jag kan 
känna att det känns ganska skönt att vara, om man nu tänker hård tuff tjej, att man, oavsett om 
det handlar om det rent fysiska att man är stark, att man orkar mycket att man har nytta av det 
på andra ställen än på fotbollsplanen, eller bara det att folk ser på en, alltså jag ser det mer 
som något positivt, att jag är tjej och spelar en sport som anses vara tuff och hård och kanske 
manlig då, men sen är det ju det också att jag känner mig säker på mig själv, jag är tjej och jag 
tycker att jag är kvinnlig, eller jag är så som jag vill vara, så är det inget problem utan snarare 
bara positivt att folk tycker att det är häftigt, ja men som hårt och tufft att spela fotboll 
(Karin) 

 
Det som framkommer ur Karin utsaga är att hon, på grund av att hon praktiserar en maskulint kodad 

idrott (fotboll), upplever att hon tillskrivs, och tillskriver sig själv, karaktärsdragen tuffhet, hårdhet, 

och styrka. Tidigare studie visar att syftet med fotboll ursprungligen var att forma unga pojkar till 

män och att dessa skulle besitta, just de karaktärsdrag som Karin beskriver; hårdhet, mod och 

styrka76. Karin manifesterar/gör således, liksom Carro och Bea, en viss sorts maskulinitet, vilken 

innebär hårdhet, tuffhet och styrka och detta eftersom hon spelar fotboll.  

 

Att som damfotbollsspelare göra en viss sorts maskulinitet förstår jag som en strategi för att 

betraktas som goda atleter och ”riktiga” fotbollsspelare. Detta är i linje med tidigare forskning som 

menar att det att av kvinnor krävs ett maskulint agerande för att ses som goda idrottare77. 

Fotbollstjejerna gör alltså en viss sorts maskulinitet för att betraktas som ”riktiga” fotbollsspelare 

(herrfotbollsspelare). Detta ser jag som ett uttryck för assimilering där de uteslutna, 

damfotbollspelarna, på grund av sin anpassning efter den dominerande gruppens, 

herrfotbollsspelare, krav och normer (genom att vara tuffa, hårda, starka och så vidare) kan 

betraktas som likvärdiga män/herrfotbollsspelare och innefattas i den dominerande gruppens 

(herrfotbollsspelare) hierarkiska position78.  

 

Att maskulina karaktärsdrag hos damfotbollsspelare är något positivt men också eftersträvansvärt 

och njutningsfullt för fotbollstjejerna till skillnad från ett maskulint utseende är intressant att 

uppmärksamma. Detta förklarar jag utifrån Magdalinski som menar att ett agerande som inte 

”överensstämmer” med förväntningar beroende på biologisk könstillhörighet inte är lika 

svårhanterligt för omgivningen som ett utseende som inte ”överensstämmer” med den biologiska 
                                                        
76 Andersson (2002) s. 41-45 
77 Höckert (2002) s. 44, 52  
78 jfr Rosenberg (2002) s. 102-103   
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könstillhörigheten79. Att som kvinna agera maskulint är alltså mer accepterat än att som kvinna se 

maskulin ut. Detta förstärks av Bea som menade att samtidigt som hennes lagkamrater är 

”grabbiga” till sättet (se hennes tidigare citat) är de dock feminina utseendemässigt; 

 
… alltså många i vårat lag eller lag som jag har spelat i förut, det är tjejer, det är inga såna 
som klär sig grabbigt och klipper kort hår eller kör den stilen så … ja visst det förekommer, 
men i det stora hela så …  
(Bea) 

 
Också Karin framhävde (i ett tidigare citat) att även om hon är hård, tuff och stark är hon tjej och 

hon tycker att hon är feminin. Att damfotbollsspelare är och vill uppfattas som tjejer (inte när bara 

när det gäller kroppen) vilket är svårt på grund av deras fotbollsspel (samt de tidigare 

generationerna damfotbollsspelares maskulina framtoning), har varit en röd tråd i samtalen med 

fotbollstjejerna. Karins och Elins följande utsagor är också tydliga exempel;  

 
… jag har väldigt många kompisar som har känt den känslan, alltså att de behöver vara, utåt 
sett, att de behöver se lite mer tjejiga ut, för att de håller på med en manlig idrott … jag vet 
inte om det har med fotboll att göra eller att det är mera hur man är som person, att man 
tycker att nästan hela dagarna går jag klädd i joggingbyxor och man har gympadojor för att 
man trivs i det och då vill man ibland bara, om man ska ner på stan eller om man ska träffa 
folk sådär, att man piffar till sig lite extra för att visa, jag vet inte om det hör ihop med 
fotbollen på något sätt men att, bevisa att jag är tjej, jag har en kompis bland annat som, det 
värsta som skulle kunna hända henne det är om någon skulle tro att hon var en kille, alltså för 
att hon genom fotbollskarriären har stött på det många gånger, och det skulle vara det värsta 
liksom … hon är inte den här jätte, om du skulle tänka den ”typiska tjejen” men hon är 
absolut inte manlig, men hos många finns det säkert en sån rädsla 
(Karin) 
 
vi är ju tjejer lika mycket som alla andra 
(Elin) 

 
Enligt Karin är det alltså inte helt ovanligt att vara rädd för att betraktas som maskulin (till 

utseendet) eller ”kille” som damfotbollsspelare. För vissa damfotbollsspelare är detta, enligt Karin, 

vidare det värsta som skulle kunna hända. Viktigt för en del fotbollstjejer är därför att bevisa sin 

könstillhörighet (bevisa att jag är tjej som Karin sa) genom att manifestera en viss sorts femininitet 

vilket sker genom klädval och ”piffning”. Detta för att distansera sig från den maskulina stämpel 

som fotbollen framkallar, både på grund av att det är en maskulint kodad praktik (vilket kräver av 

spelarna att de presterar maskulinitet vilket de menar att de gör) och tidigare generationers 

damfotbollsspelares maskulina framtoning, vilket verkar vara fallet i Karins berättelse. Också Elin 

och Bea framhävde att de och deras lagkamrater är tjejer. ”Vi är ju tjejer lika mycket som alla 

                                                        
79 Magdalinski (2009) s. 92-94 



  33 

andra”, menade Elin, och Bea förklarade att hennes lagkamrater är tjejer och inget annat. Bea 

menade att hennes lagkamrater (överlag) inte är ”såna som klipper kort hår och klär sig grabbigt 

och kör den stilen”. Två av tjejerna ursäktade även sina träningskläder (som de hade på sig) när de 

träffade mig. Båda två sa något i stil med ”ursäkta att jag ser ut så här men jag är på väg till 

träning”. Jag minns ärligt talat inte vilka tjejer det var eftersom det för mig, som tjej, är så 

normaliserat att ursäkta sitt utseende om man inte är sminkad eller uppklädd att jag faktiskt inte ens 

reagerade just då på deras uttalanden. Dessa två tjejers ursäktande om sina utseenden, samt Karin, 

Elin och Bea menar jag synliggör hur det är viktigt för damfotbollsspelare att se feminina ut/göra 

femininitet (vilket för dem innebär smink, vissa sorts kläder, långt hår) liksom det är viktigt för 

övriga tjejer att se feminina ut/göra femininitet. Jag menar dock att det är extra viktigt för 

fotbollstjejerna att se feminina ut/göra femininitet eftersom de spelar fotboll/presterar maskulinitet 

och på grund av detta vanligtvis uppfattas som maskulina och/eller får sin sexualitet ifrågasatt. 

 

För att kunna bli betraktad som en ”riktig” och ”normal” kvinna krävs bland annat att se ut och 

agera i enligt samhällets föreställningar om en kvinna. Detta är centralt eftersom om en person inte 

gör detta blir denne mindre begriplig i andras ögon80. Också Ambjörnsson menar att det är av vikt 

att uppfylla de normer som omgärdar femininitet för att betraktas som en ”riktig” tjej81. Strategin 

som vissa damfotbollsspelare tillämpar för att ses som ”normala” och ”riktiga” kvinnor/tjejer, vilket 

kan vara problematiskt på grund av deras ”felaktiga” agerande (fotbollsspel), är därför att 

manifestera en viss sorts femininitet. ”Tajta” kläder (inte joggingbyxor/träningskläder), smink och 

långt hår ser jag som markörer för femininitet82 utifrån informanternas berättelser. I ett tidigare 

tema nämnde de även höga klackar och klänningar. Att sminka sig, klä sig i klänning, tajta kläder 

och ha långt hår är sätt för fotbollstjejerna att göra en viss sorts femininitet. Detta ”piffande” är en 

strategi i likhet med bortväljandet av vissa träningsformer och målet är att ”se mer tjejiga ut” och 

bevisa och markera könstillhörigheten och därför undgå stämpling som maskulina och lesbiska. 

Detta är i linje med Koivula som visar att en del idrottande kvinnor accentuerar sin femininitet för 

att motverka en maskulin stämpel. Koivula menar dock att detta kan ske genom mycket smycken 

och utvik i herrtidningar83 vilket inte mina informanter gör utan snarare iscensätter femininitet och 

markerar sin könstillhörighet på mer subtila sätt genom klädval och ”piffning”.  

 

                                                        
80 Butler (1990) s. 30-31 och Magdalinski (2009) s.92-94 
81 Ambjörnsson (2003)   
82 jfr Ambjörnsson (2003) s. 118 
83 Koivula (1999) s. 70-71 
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Ett tydligt mönster som framgår är att fotbollstjejerna är/vill vara maskulina till sättet/agerandet och 

är/vill vara feminina till utseendet/kroppen. Tjejerna gör/idealiserar en viss sorts maskulinitet å ena 

sidan vilket är en strategi för att vara/betraktas som ”riktiga” fotbollsspelare trots deras ”felaktiga” 

könstillhörighet. De gör/idealiserar en viss sorts femininitet å andra sidan, vilket också är en 

strategi, för att vara/betraktas som ”riktiga” kvinnor/tjejer trots deras ”felaktiga” 

agerande/fotbollsspelande och för att undgå ifrågasättande. Fotbollstjejerna är/vill vara ”grabbiga 

men ändå tjejiga”. De hamnar således i en slags skärningspunkt/gråzon mellan båda dessa 

genuspositioner. Hur ter sig då detta? Det kommer följande och avslutande tema att illustrera. 

 

5.5 I gränslandet mellan maskulinitet och femininitet – där det skvalpar och 
spiller 

 
En utmaning (av många) som fotbollstjejerna bevisligen ställs inför är hur de ska uppfylla normer 

och föreställningar som omger fotbollen respektive könstillhörigheten. Detta är vad som krävs av 

dem då de är kvinnor och därför förväntas/uppmanas prestera femininitet (vilket för dem innebär, 

som visat i föregående tema, smink, långt hår, höga klackar etcetera) för att betraktas som 

”normala” och ”riktiga” kvinnor. Detta samtidigt som de är fotbollsspelare och verkar på en 

maskulint kodad arena och därmed förväntas/uppmanas att prestera maskulinitet (vilket för dem 

innebär, som visat i föregående tema, styrka, självsäkerhet, kämparanda etcetera) för att betraktas 

som ”normala” och ”riktiga” atleter. I informanternas utsagor finns ett växlande mellan att göra vad 

de definierar som maskulinitet respektive femininitet. Detta fann jag i bland andra Elins och Karins 

berättelser; 

 
det blir som en sorts kontrast att man har båda världarna lite grann kan jag känna, att man kan 
välja när jag vill vara, när jag vill ta på mig högklackat och tajta jeans och sådär och sminka 
mig och vara mer ”tjejig” och så kan jag också, när det är vi i omklädningsrummet att man 
har en tuff jargong och när man går ut och träna och glidtacklas och ja, lite hårdare, att man 
får båda världarna på nått sätt… jag tror att det kan vara så att vi som fotbollsspelare hamnar 
någonstans lite mittemellan kanske ibland det här manliga och det kvinnliga …  
(Karin) 
 
… jag tycker att det är kul att klä upp mig lite och göra mig fin, jag gillar att gå i klackar och 
såna saker som kanske inte, det kanske är mer kvinnligt, eller inte kvinnligt men mer fint 
medans fotboll, där går man ju liksom osminkad och i slappare kläder vilket jag också tycker 
är jätteskönt, så jag tror det är jättebra att ha den, alltså de kontrasterna ändå … 
(Elin) 

 
Karin och Elin påtalade att det finns kontraster mellan världen utanför fotbollen och världen inom 

fotboll och att de som damfotbollsspelare är delaktiga i båda världarna. Det framgår att Karin 
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upplever att hon väljer mellan ett agerande som hon betraktar som maskulint (tuff jargong, 

glidtacklas, ”hårdare”) och ett utseende som hon menar kännetecknas som feminint/”tjejigt” 

(högklackat, tajta jeans, smink). Hon sa explicit att damfotbollsspelare ”hamnar någonstans lite 

mittemellan kanske ibland det här manliga och det kvinnliga”. Elin tycker om och uppskattar att 

göra sig fin och ha klackar (att göra femininitet) samtidigt som hon uppskattar det som hon 

upplever hör fotbollen till; att gå osminkad och i slappare kläder. Att damfotbollsspelare växlar 

mellan att prestera vad de definierar som maskulinitet respektive femininitet beroende på om de 

befinner sig på eller utanför fotbollsplanen/omklädningsrummet utläser jag därför att Karin och Elin 

menar. Maskulint agerande knyter de till idrottsarenan (Karin knyter det också till 

omklädningsrummet) och det feminina utseendet kopplar de till allt som är utanför dessa forum. Ett 

växlande mellan att prestera femininitet respektive maskulinitet beskrev också Lina; 

 
alltså på plan så går det (femininitet och fotboll min anmärk.) nog inte så bra ihop tror jag, för 
då är man nog, man går in i en mer manlig roll men lite så, eftersom att det är, som vi har sagt 
tidigare att det är en manlig sport som alla säger, då är det mycket aggressivitet och kanske 
fula ord och sånt men på sidan av plan så tycker jag att det går, då går det ihop, då är det 
ingenting som, vi kan fortfarande klä oss i galaklänningar och gå i högklackat för det är 
många i laget som tycker om att gå i högklackat och göra sig fina … utanför planen är jag inte 
grabbig överhuvudtaget men på planen så är jag det verkligen, det kan jag säga 
(Lina) 

 
Även Lina skildrade hur hon upplever att hon och hennes lagkamrater skiftar mellan att göra 

maskulinitet vilket är (enligt Lina) aggressivitet och fula ord och att göra femininitet vilket är 

(enligt Lina) att göra sig fin, ha galaklänning och högklackat. Lina kopplade liksom Karin och Elin 

maskulinitet till planen och femininitet till sidan av planen då hon explicit påtalade att ”utanför 

planen är jag inte grabbig men på planen är jag det verkligen”. 

 

Detta växlande mellan att göra femininitet respektive maskulinitet menar jag illustrera hur 

damfotbollsspelarna förhåller sig till olika regler, normer och föreställningar samt att detta också 

beror på var de befinner sig84. Viktigt är att rätta sig efter olika kontexters olika regler. Utanför 

planen måste fotbollstjejerna i egenskap av att vara kvinnor förhålla sig till de normer som 

omgärdar femininitet. De måste agera och se ut i linje med rådande föreställningar som finns 

kopplade till att vara kvinna för att betraktas som ”normala” kvinnor85. På fotbollsplanen och 

angränsande platser så som omklädningsrummet måste tjejerna i egenskap av att vara 

fotbollsspelare förhålla sig till normer som hör denna position till för att betraktas som ”normala” 

                                                        
84 jfr Nordberg (2004) s. 52-54 
85 jfr Butler (1990) och Ambjörnsson (2003) 
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fotbollsspelare. Eftersom fotboll är en maskulin praktik86 är det normer och föreställningar knutna 

till maskulinitet som gäller.  

 

Men är det verkligen så enkelt och så uppdelat? Är det bara maskulinitet som fotbollstjejerna 

förväntas prestera och presterar på fotbollsplanen och anslutna platser som omklädningsrummet? 

Och görs/förväntas femininitet endast utanför planen? Så enkelt är det dock inte. Andreasson menar 

att hans fotbollsspelande informanter, genom sina förhållningssätt till olika och sammanflytande 

diskurser om genus, idrott och sexualitet, förkroppsligar en ambivalens87 vilket i allra högsta grad 

förstärks av mina informanter. Detta kommer jag att skildra med hjälp av två metaforiska hinkar 

vilka illustrerar paradoxen att fotbollstjejerna presterar femininitet också på planen och förväntas 

prestera maskulinitet även utanför planen. I den ena metaforiska hinken placerar jag maskulina 

normer vilka hålls på plats av hinkens rigida väggar. I den andra lika metaforiska hinken sätter jag 

feminina normer vilka också ramas in av sin hinks väggar. Vi har alltså här en dikotom uppdelning. 

Normer är dock instabila och flytande på grund av sina avvikelser och överskridelser och denna 

instabilitet och detta flytande orsakar ”skvalp” och ”spill” mellan de olika hinkarna. 

 
Tidigare forskning beskriver hur damfotbollsspelare inte enbart markerar och synliggör sin 

femininitet utanför planen men också på planen88 vilket förstärks av mina informanters följande 

utsagor; 

 
… jag menar innan match, om det är TV-sänd match, det är klart att det piffas till extra i 
omklädningsrummet, det är spray och det är mascara … 
(Karin) 
 
… i och för sig, nu har vi väl mer anpassade kläder efter dam, vi har liksom tajtare tröjor och 
sådär lite grann, nu är det inte jättestor skillnad men det är ändå dammodell på det liksom, det 
är inte så att vi har tokstora kläder och långa shorts utan det ser ju ändå ut att vara mer 
kvinnliga än de kläder som grabbarna använder … 
(Bea) 
 

Här synliggör Karin och Bea hur damfotbollsspelare gör, vad de tidigare definierat som, femininitet 

(smink, spray och ”tajta kläder”) också på den maskulint kodade fotbollsplanen. Även i denna 

kontext är det av vikt för tjejerna att (be)visa sin könstillhörighet genom att, som Karins utsaga 

skildrar, ”piffa” med mascara och spray. Även fotbollsdräkterna är gjorda för att det ska vara 

synligt/tydligt att spelarna är kvinnor. De är ”tajta” för att visa deras kroppar = visa att de är 

                                                        
86 jfr Andersson (2002)s. 41-45  och Hjelm (2004) s. 18-20 
87 Andreasson (2006) s. 39 
88 Höckert (2002) s. 41-42 
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kvinnor eftersom kroppen enligt tidigare forskning fungerar som gränsvakt mellan det maskulina 

och det feminina89 och för att fotbollstjejerna, enligt Bea, ska ha kläder som ”ser mer kvinnliga ut 

än grabbarnas tokstora kläder”. Att förstås/bli betraktad som kvinna är således centralt oavsett var 

fotbollstjejerna är och vad de gör. Jag menar därför att de normer som är knutna till den sorts 

femininitet som tjejerna idealiserar ”skvalpar över” och existerar och är något som fotbollstjejerna i 

allra högsta grad förhåller sig till och förhandlar med även på den maskulint kodade fotbollsplanen. 

Jag menar vidare att de visserligen växlar mellan att göra maskulinitet beroende på var de befinner 

sig. Dock gör fotbollstjejerna hela tiden, överallt och mer eller mindre vad de definierar som 

femininitet. Detta är en strategi för att förstås som ”normala” kvinnor (och därför undgå 

ifrågasättande av könstillhörighet och sexuell identitet) även när de spelar fotboll. Fotbollstjejerna 

kan alltså göra och gör vad de definierar som maskulinitet men detta som klart definierbara kvinnor.  

 

Fotbollens maskulinitetshink ”spiller” också över och påverkar kvinnorna även när de har gått av 

planen. Detta framgår av Lina och Elin i följande citat; 

 
… det är nog mer vad man får av personer runt om som ”oj kan du ha kjol?” ”kan du ha 
klänning?” ”kan du se ut sådär?” och ”vad fin du är!” alltså när man väl klär upp sig och folk 
bara har sett en på fotbollsplan då kan folk säga ”kan ni se ut så där?” ”vad snygga ni är!” … 
(Lina) 
 
… det tror jag nog att många har förutfattade meningar om också, att man inte kan vara både 
och, det var ju som, jag läste nån artikel någon gång om en fotbollsspelare som blivit 
intervjuad för ett tag sen och det stod liksom så här att ”oj hon kom in med klackar” men 
alltså det är inget ovanligt …  
(Elin) 

 
Lina beskrev hur hon som damfotbollsspelare utanför planen inte förväntas vara feminin/göra 

femininitet genom att ha kjol, klänning, vara fin/snygg och när hon är/gör det blir omgivningen inte 

sällan förvånad. Bara för att hon ser ut på ett visst sätt på fotbollsplanen tror många att det är så hon 

alltid ser ut. Elin förklarade hur många tror att hon ”inte kan vara både och” vilket kan tolkas som 

att vara både maskulin (fotbollsspelare) och feminin (kvinna). Uppfattningen om att 

damfotbollsspelare är maskulina, eftersom de gör en sorts maskulinitet på planen, spiller alltså över 

utanför planen och spelarna antas vara maskulina även utanför idrottsarenan (vilket också kan ha att 

göra med tidigare generationers damfotbollsspelare med Pia Sundhage som exempel vilka, enligt 

informanterna, presterade vad de definierar som maskulinitet också utanför fotbollsplanen). 

                                                        
89 Johansson (1997) s. 8-11 
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Liknande företeelse uppmärksammades jag själv om då jag stod på Stora torget tidigare i höst för 

att hylla LFC (Linköpings Fotbolls Club) som vunnit SM-guld och speakern på scenen påpekade att 

spelarna minsann inte bara var duktiga utan snygga också. En sådan kommentar förstärker Höckerts 

resultat som beskriver hur elitidrottande kvinnor värderas utifrån sina idrottsprestationer och som 

kvinnor90. Detta är i linje med Young som menar att samhället definierar kvinnan som den Andra, 

som en ren kropp, och i egenskap av att vara kvinna finns alltid möjligheten/risken att bli sedd som 

kropp istället för agerande och intentioner91. Att fotbollstjejer blir sedda som objekt framgår alltså.  

 

Omklädningsrummet och vad som sker där är vidare intressant med tanke på görandet av 

maskulinitet respektive femininitet. Som Karin (i tidigare citat) visat är det här det ”piffas”, sprayas 

och sminkas och vad fotbollstjejerna ser som femininitet således görs. Hon har dock tidigare nämnt 

att det i omklädningsrummet finns en tuff jargong vilket såg ut som följande; 

 
… när det är vi i omklädningsrummet att man har en tuff jargong … 
(Karin) 
 

Maskulinitet konstrueras alltså också i detta rum vilket även Carro skildrar på följande sätt; 
 

… även jargongen i vårt omklädningsrum kanske inte jättemånga skulle uppfatta som helt 
kvinnlig heller, att det är extremt öppet, vi pratar om allt, vi pratar om killar och tjejer på ett 
sätt som kanske killar pratar om tjejer och om någon utifrån skulle komma in skulle kanske 
uppfatta det som, ja men hur vi pratar och hur vi beter oss, man kan ju tänka sig, jag var ju i 
USA liksom, och tjejerna där duschar inte efter att ha spelat fotboll för de är rädda för att visa 
sig och såna grejer, och lite så efter gympan i skolan att de allra tjejigaste tjejerna var också 
sådär på nått sätt, lite mer privat och pratar inte om vissa grejer, så som det absolut inte är hos 
oss utan vi pratar om allt, det är väldigt öppet, så så blir det nog när vi är där inne  
(Carro) 
 

Studier om idrottande mäns gemenskap i omklädningsrum visar att i detta forum behöver männen 

inte bry sig om ”världen utanför” och de krav som ställs på dem i vanliga fall92. Denna forskning 

handlar dock om kulturen i manliga idrottares omklädningsrum men är samstämmig med Carros 

berättelse om klimatet i damfotbollsspelares omklädningsrum. Detta eftersom fotbollstjejer i 

omklädningsrum, enligt henne, beter sig och pratar annorlunda jämfört med i vanliga fall.  

 

Carro ansåg vidare att hon och lagkamraterna inte är som de ”tjejigaste” tjejerna (i skolan och i 

USA) vilka hon beskrev som privata och blyga. Detta ”inte helt kvinnliga” sätt att prata och agera 

                                                        
90 Höckert (2002) s. 41-42 
91 Young (2005) s. 44 
92 Andreasson (2007) s. 107 och Fundberg (2003) s.163-165 
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som Carro beskrev kontrasterar mot den måttfullhet, kontroll och vänliga tillgänglighet som 

kännetecknar den normativa femininitet som enligt Ambjörnsson ses som eftersträvansvärd bland 

vissa tjejer i hennes studie93. Att det ”inte helt kvinnliga” agerandet och jargongen vidare är format 

och möjliggjort av kontexten är tydligt att se när Carro explicit sa ”så blir det nog när vi är där 

inne”. Detta kan förklaras genom Nordberg som menar att görandet av maskulinitet respektive 

femininitet kan skifta olika kontexter emellan94. Det är bland spelarna i omklädningsrummet detta 

agerande och jargong existerar vilket kan förklaras av den normativa maskulinitet som omger 

damfotbollen och som damfotbollsspelarna förhandlar med och efterlever för att vara ”normala” 

och ”riktiga” fotbollsspelare. Maskulinitet görs alltså här liksom femininitet och detta rum ser jag 

därför som det forum där det ”skvalpar” som mest mellan hinkarna fyllda med maskulinitetsnormer 

respektive femininitetsnormer. 

 

Fotbollstjejerna gör alltså en viss sorts femininitet (vilket enligt dem är att använda sig av smink, 

spray etcetera) hela tiden och överallt för att betraktas som ”normala” och ”riktiga” kvinnor/tjejer. 

En viss sorts maskulinitet (aggressivitet, hård jargong) gör tjejerna på fotbollsplanen och till viss del 

i omklädningsrummet. Detta för att betraktas som ”normala” och ”riktiga” fotbollsspelare. 

Maskulinitet gör fotbollstjejerna samtidigt som de gör femininitet och därför som klart definierbara 

kvinnor. I sina förhandlingsprojekt med normer och föreställningar som omgärdar fotboll och genus 

gör informanterna både en viss sorts maskulinitet och en viss sorts femininitet för att betraktas som 

”riktiga” fotbollsspelare respektive ”riktiga” kvinnor och de förkroppsligar därför en 

motsägelsefullhet. 

6. Avslutande diskussion 
I detta avslutande avsnitt diskuterar jag resultat- och analysdelen. 

I fotbollstjejernas förhandlingsprojekt med normer och föreställningar som omgärdar fotboll och 

genus är målsättningen för dem att betraktas som ”riktiga” tjejer och ”riktiga” fotbollsspelare samt 

att motarbeta stereotypiseringen av dem som maskulina och lesbiska. Strategier som de använder 

sig av för att uppnå detta är att ena stunden idealisera en viss sorts femininitet och andra stunden en 

viss sorts maskulinitet. Tydligt är att en viss sorts femininitet är idealet när det gäller utseende i 

allmänhet och kropp i synnerhet. En viss sorts maskulinitet idealiserar en del av tjejerna när det 

handlar om agerande och sätt att prata. Att vara/betraktas som maskulina till sättet ser de som 

                                                        
93 Ambjörnsson (2003) s. 57 
94 Nordberg (2004) s. 52-54 
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positivt samtidigt som ett maskulint utseende är något som de distanserar sig och sina lagkamrater 

från. 

 

Fotbolltjejerna menar att de gör, vad de definierar som, femininitet utanför planen och att de gör, 

vad de definierar som, maskulinitet på planen. Min empiri visar dock att fotbollstjejerna visserligen 

skiftar i sitt görande av maskulinitet, och att detta beror på var de befinner sig, men femininitet gör 

de hela tiden och överallt. Detta till skillnad från tidigare generationers damfotbollsspelare som, 

enligt tjejerna, presterade enbart och hela tiden maskulinitet, på planen liksom utanför planen (på 

galor exempelvis). Tidigare generationers damfotbollsspelare upplever fotbollstjejerna alltså som 

maskulina både till utseendet och agerandet, överallt och hela tiden, till skillnad från dem själva 

som menar att de endast är maskulina till agerandet, och detta på planen, och som faktiskt gör 

femininitet hela tiden och överallt. 

 

Men var den maskulina framtoningen kanske ett sätt för pionjärerna på 1970-talet att bryta mark för 

damfotbollen genom att genomgående iscensätta en viss sorts maskulinitet för att betraktas som 

”riktiga” fotbollsspelare? Den maskulina framtoningen kanske också var ett sätt att frångå kvinnors 

problematiska objekts/subjektsposition med målet att inte bli sedda som kropp/objekt utan istället 

skulle deras fotbollspel, det vill säga agerande och intentioner fokuseras. Detta till skillnad från 

dagens damfotbollspelare som iscensätter både maskulinitet och femininitet för att förstås som 

”riktiga” fotbollspelare (subjekt?) och ”riktiga” kvinnor (objekt?). Kan det kanske vara så att den 

feminiserade fotbollsgenerationen som har vuxit fram är friare i den meningen att de inte presterar 

maskulinitet över allt och hela tiden även om det finns en förväntning om detta? Vidare undrar jag 

om det paradoxalt nog kan vara så att dagens fotbollstjejer är mindre fria än tidigare generationers 

damfotbollsspelare då de placerar sig i en mer objektsposition eftersom de samtidigt som de vill 

betraktas som goda atleter och presterar maskulinitet ändå i hög grad vill betraktas som kvinnor och 

därför presterar femininitet? Men måste en prestation/manifestation av femininitet innebära en 

objektspositionering? 

 

Att spela fotboll som tjej handlar alltså inte bara om att förhålla sig till det regelverk som hör 

sporten till. Det handlar i hög grad också om att förhålla sig till och förhandla med de normer och 

föreställningar som omgärdar fotboll (maskulinitet) respektive könstillhörigheten (femininitet) 

vilka, minst sagt, är normer och föreställningar som strider och kontrasterar mot varandra. 

Damfotbollsspelare måste kort sagt att hantera dilemmat: viljan/förväntningen om att vara, och 

betraktas som, en ”riktig och normal” tjej och därför prestera en viss sorts femininitet och 
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viljan/förväntningen att vara, och betraktas som, en ”riktig och normal” fotbollsspelare och därför 

prestera en viss sorts maskulinitet. Extra påtagligt blir dilemmat när det handlar om kroppen då den 

är mer statiskt och därför inte lika enkel att snabbt förändra som agerande, smink och kläder.  

 

Dilemmat för damfotbollsspelare är alltså att de på grund av att de är tjejer som spelar fotboll 

tvingas att förhålla sig till ett ”skvalpande” av normer och föreställningar kopplade till fotboll 

respektive genus. Detta förhandlingsprojekt där tjejerna ibland gör en viss sorts maskulinitet, för att 

vara/betraktas som ”normala” och ”riktiga” fotbollsspelare och hela tiden gör en viss sorts 

femininitet, för att vara/betraktas som ”riktiga” och ”normala” kvinnor, ruckar på och instabiliserar 

den dikotoma uppdelningen mellan maskulinitet och femininitet. Eftersom tjejerna gör både 

maskulinitet och femininitet hamnar de någonstans mittemellan dessa genuspositioner. De är svåra 

att kategorisera, placera och därför förstå då de både följer normer (gör femininitet som kvinnor och 

maskulinitet som fotbollsspelare) och bryter mot normer (gör maskulinitet som kvinnor och 

femininitet som fotbollsspelare) och förkroppsligar på grund av deras obegriplighet en 

motsägelsefullhet.  

 

Är damfotbollsspelare maskulina eller feminina blir frågan? I någon av dessa två kategorier måste 

de kunna ”platsa” för att vara begripliga då det i samhället, och inom forskning, är näst intill 

omöjligt att vara både och eftersom maskulinitet och femininitet, liksom män och kvinnor, förstås 

som polära, separata och därmed motsatta enheter. Vanligtvis knyts maskulinitet till mäns kroppar 

och femininitet till kvinnors kroppar.  

 

Jag menar att fotbollstjejerna i sitt görande av genus, där de gör både maskulinitet och femininitet, 

utmanar detta polära tankesätt och är i hög grad queer då de ifrågasätter förgivet tagna sanningar. 

Ett tankesätt bortom dikotoma kategorier och uppdelningar mellan maskulinitet och femininitet är 

nödvändigt men också avgörande för att förstå damfotbollsspelare och deras situation. De är 

kvinnor samtidigt som de är fotbollsspelare och de presterar både femininitet respektive 

maskulinitet. Mitt emellan hinkarna fyllda med maskulinitets- respektive femininitetsnormer 

återfinns fotbollstjejerna därför eftersom de efterlever, införlivar samt bryter mot motstridiga 

normer och det är i detta gränsland/gråzon potentialen till förändring ligger. Jag menar därför att 

mina informanter bidrar till att rasera tanken om att endast män gör och kan göra maskulinitet 

respektive endast kvinnor gör och kan göra femininitet. De visar genom sitt idrottsutövande att de 

som kvinnor kan göra, och gör, både maskulinitet och femininitet. Fotbollstjejerna synliggör därför 

hur genus utan tvekan är performativt, ett verb, och därför något som hela tiden skapas och 
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omskapas istället för att statiskt och oföränderligt vara och vidare inte är knutet till en viss 

könstillhörighet. 

 

 Än så länge resulterar fotbollstjejernas gränsöverskridelser, när det gäller deras vistelse på den 

maskulint kodade fotbollsplanen och deras görande av olika genus, i ifrågasättande och 

stereotypisering. De blir på grund av sin omöjlighet att förstås sedda som ickenormala och 

avvikande och de tampas även, liksom tjejer i övrigt, med problemet och risken att bli sedda som 

objekt istället för agerande och intentioner. Att bli sedda som snygga istället för, eller samtidigt 

som, duktiga. Men är inte att vara duktig huvudsaken som elitidrottare? Fotbollstjejerna borde dock 

kanske på grund av, eller snarare tack vare, sin dubbelhet/tvetydighet inte ifrågasättas utan ses som 

inspirerande?  

 

Frågan är vidare om fotbollstjejerna gör maskulin femininitet eller feminin maskulinitet? Jag menar 

att de, i egenskap av att vara queer, vare sig kan eller bör begränsas till att göra något enahanda. De 

platsar inte i dikotoma uppdelningar och gör kanske därför, även i detta fall, både och? Och 

slutligen; varför måste tuffhet, styrka och självsäkerhet vara synonymer med maskulinitet och 

enbart maskulinitet? Och varför måste ”piffning” med smink, hår och kläder vara synonymt med 

femininitet och enbart femininitet?  

6.1 Förslag på vidare forskning 

Jag skulle hemskt gärna vilja utveckla den här studien genom att intervjua fler damfotbollsspelare 

och komplettera dessa intervjuer med observationer i sammanhang som träningstillfällen, matcher, 

omklädningsrum, lagfester och liknande. Detta för att ha mer empiri att utgå ifrån än enstaka och 

korta samtal. Vidare vore det oerhört intressant att göra en liknande studie om damhockeyspelare 

och undersöka hur deras situation ter sig eftersom ishockey, om något, anses vara en oerhört 

maskulin sport. Damhockey är också tämligen ”nytt” och därför ett högst outforskat fält. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide: 
 
 
Ålder? 
 
Hur länge har du spelat fotboll? 
 
Vilken nivå/division spelar du i? 
 
Hur skulle du beskriva en bra fotbollspelare? / Hur ska en sådan vara? 
 
Hur ska en fotbollsspelare inte vara? 
 
Vad finns det, enligt dig, för uppfattningar/föreställningar om hur fotbollstjejer är? 

‐ Vad tänker du om dessa uppfattningar/föreställningar? 
 
 
”Grabbtjej”? Ett uttryck som du känner igen? Vad tänker du om det? 
 
Fotboll = grabbsport? Vad tänker du om det? 
 
Vad innebär kvinnlighet för dig? Hur går det ihop med fotboll? 
(Vad innebär manlighet för dig? Hur går det ihop med fotboll?) 
 
Sexualitet och fotboll?  Vad tänker du om det? 
 
Vad utmärker en fotbollskropp? 
 
Ideal kvinnokropp/ ideal fotbollskropp? Hur går dessa ideal ihop? 
 
Hur påverkar all träning din kropp? 
Kan du ge exempel på positiva effekter/negativa effekter av all träning/fotboll? 
 
Är det något som du själv vill ta upp? 
 

 

 


