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Abstract 

This is a qualitative study about how young men in the age of 16-18 years can construct their 
masculinity.  How do these young men describe a “real man”? What are their thoughts about 
themselves as adults? The purpose of this study includes a gender perspective in surroundings 
that cope with the sport football. To answer this study, six young men in the age of 16-18 years, 
whom are active football players in different levels, have been interviewed. The findings showed 
that the young men seemed to construct their masculinity in cooperation with the surroundings 
and the nearest family members seemed to have a very strong influence of the boy’s development 
to become a man. The results even indicated that the young men construct their masculinity by 
distancing themselves from what seems not to be masculine, for example male homosexuals. 
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Inledning 

Som socionom arbetar man i regel i en verksamhet med både manliga och kvinnliga klienter, från 
olika socioekonomiska och kulturella bakgrunder och med olika sexuella preferenser och ofta har 
man en maktposition gentemot klienterna, som myndighetsutövare. En viktig del i arbetet som 
socionom blir därför att kunna iaktta och göra korrekta bedömningar, utan att låta sig påverkas av 
klientens könstillhörighet, kulturella bakgrund, sexuella preferens och socioekonomiska bak-
grund. För att kunna klara av detta behöver man verktyg och ett bra verktyg är att lära sig mer 
om de mekanismer som skapar normer och värderingar i dagens samhälle. Avsikten med denna 
studie är att bidra med detta. 

Det finns forskning som visar på att en del socialarbetare har svårigheter med att behandla manli-
ga klienter och kvinnliga klienter likvärdigt, bland annat gjordes det en undersökning år 1997 om 
hur personalen på ett behandlingshem tolkade flickors beteende gentemot pojkars beteende. Poj-
karna uppfattades som norm och flickorna som undantag. Man ägnade sig åt att problematisera 
flickornas beteende, medan pojkarna var bra som de var. (Månsson, 2000, s. 158)  

Om personalen på detta behandlingshem hade haft en medvetenhet om vilka normer och värde-
ringar som de omedvetet företrädde, hade de förhoppningsvis kunnat motverka den särbehand-
ling som här skedde och genom en medveten strategi arbetat för en mer jämställd behandling av 
ungdomarna. Genom att man lär sig mer om hur unga män konstruerar sin maskulinitet, kanske 
man kan utveckla en förförståelse och medvetandegöra för sig själv vilka krav, förväntningar och 
idéer man omedvetet har, enkom beroende på kön.  

Studien skall handla om unga män, i åldersgruppen 16-18 år, eftersom det troligen pågår en väl-
digt intensiv process i utvecklingen från tonåring till ung man i den åldersgruppen. Syftet är att 
försöka beskriva hur de unga männen konstruerar sin maskulinitet ur ett genusperspektiv. De 
unga männen är alla aktiva fotbollsspelare. Att valet föll på unga män som aktivt spelar fotboll 
berodde dels på att detta är en enkönad manlig gemenskap och dels på den bild som författarna 
upplever ofta speglas ute i samhället och i media avseende fotboll. Den allmänna bilden verkar 
vara att ungdomar av manligt kön genom fotbollen får bra, manliga förebilder, någonting me-
ningsfull att göra, tränar sig i att umgås i grupp och utvecklar disciplin och laganda, utöver att 
fotbollen håller ungdomar borta från mindre lämpliga aktiviteter, såsom kriminalitet, våld och 
missbruk.  

Ovanstående resonemang om idrottens positiva inverkan på ungdomar förekommer även bland 
socionomer, som arbetar med barn och ungdomar, utifrån perspektivet att idrott och idrottsut-
övande är en socialt stärkande och positiv aktivitet som kan förordas i behandlingssyfte. Förfat-
tarna av denna studie har själva varit med om att just detta skett vid ett flertal tillfällen. Frågan 
man kan ställa sig är om idrottsutövandet enkom är av godo, eller om det finns andra aspekter? 

Studien är författad ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, utifrån utgångspunkten att unga 
män konstruerar sin maskulinitet, beroende på var, när och hur de lever sina liv. Utöver detta har 
ett hegemoniskt maskulinitetsperspektiv tagits med. En beskrivning av hegemonisk maskulinitet 
är att det kan ses ”…som den maskulinitet som innehar den privilegierade positionen i ett mönster av könsrela-
tioner, men vilken också är en position som alltid kan bestridas…” (Fundberg, 2003, s. 25). Enligt tidigare 
forskning är hegemonisk maskulinitet vanligt förekommande bland utövare av lagsporter, såsom 
fotboll, vilket gör att den kan passa bra in på denna studie (Fundberg, 2003, s. 194).  

Eftersom studien kommer att analysera de unga pojkarnas syn på sexualitet och manlighet kändes 
det relevant att även ta med en teori som kunde tillämpas vid analysen av detta, varvid det queer-
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teoretiska perspektivet valdes ut. Queerteorin har sin grund i postmodernismen och en av ut-
gångspunkterna inom queerteorin är att dagens syn på kvinnlig och manlig sexualitet är något 
som har konstruerats och m.a.o. inte är något naturligt, självklart och nödvändigt, utan beroende 
av den tid, plats och kultur man lever i. En del queerteoretiska forskare undersöker hur olika la-
gar, institutioner, relationer, strukturer och handlingar får heterosexualitet att framstå som det 
självklara och man kallar detta för den heteronormativa normen. Historiskt sätt har fotboll ofta 
beskrivits som en manlighetens arena, skapad av och för män och utgångspunkten har varit att en 
”normal” man är heterosexuell till sin läggning. Genom att använda det queerteoretiska perspek-
tivet kan man förhoppningsvis få fram indikationer på om det är den heteronormativa normen 
som råder bland de fotbollsspelande ungdomarna i studien. 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och tolka hur unga män, i åldern 16-18 år, boende i Stockholm 
med omnejd, som är aktiva inom lagidrotten fotboll, kan konstruera sin maskulinitet och detta 
skall analyseras ur ett genusperspektiv. 

Studien är avgränsad, på så sätt att empirin huvudsakligen har varit fokuserad på att undersöka 
hur de unga männen konstruerar sin maskulinitet, när de befinner sig inom fotbollsvärlden.  

Frågeställningar 

 Hur förhåller sig de unga männen till det som anses icke-maskulint i vår kultur? 

 Hur beskriver de unga männen att ”en riktig man” skall vara? 

 Hur vill de själva bli, som vuxna män? 

Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen kan ses som ett verktyg för att dekonstruera föreställningar människor 
uppfattar som naturliga och vedertagna. Hur människor uppfattar verkligheten är beroende av 
vilket perspektiv de har, m.a.o. från vilken synvinkel människor ser verkligheten. (Barlebo Wenn-
berg, 2001, s. 13, 67)  

Socialkonstruktivismen kan delas upp i fyra olika delar, mellan vilka gränserna är flytande. Till att 
börja med benämns socialkonstruktivismen som ett ifrågasättande av det som kan betraktas som 
något naturligt, socialkonstruktivism I. Socialkonstruktivism II handlar om de strukturer som 
redan finns i samhället, vilket människor socialiseras in i och tar för givet. Socialkonstruktivism 
III handlar om socialkonstruktivism som vetenskapsteori, på så sätt att språket redan finns, att 
vetandet redan är konstruerat med språket som verktyg. I Socialkonstruktivism IV menar somliga 
att även människors fysiska verklighet är socialt konstruerad, på så sätt att ett föremål får sin 
form, först när människor uppfattar föremålet som sådant. Innan dess består ett föremål endast 
av materia, vilket får sitt bestämda utseende i och med att man tillför skillnader i materian, i för-
hållande till annan materia. (Barlebo Wennberg, 2001, s. 12-14)  

Det som benämns som Socialkonstruktivism I, har som syfte att kritiskt granska de av fenomen, 
vilka betraktas som naturliga. Det handlar om att påvisa att det som uppfattas som naturligt, ex-
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empelvis att det skulle vara biologiskt betingat att människor gråter vid upplevelse av sorg, i själva 
verket är format genom social påverkan. I andra fall, där ett fenomen helt uppenbart är en social 
konstruktion, exempelvis grundlagen, kan socialkonstruktivismen ses som en förklaringsmodell, 
men blir i sammanhanget inte lika intressant, som om den används vid företeelser och/eller fe-
nomen, som allmänheten i regel uppfattar som något naturligt. (Barlebo Wennberg, 2001, s. 58) 

Socialkonstruktivism III är ett kunskapsteoretiskt perspektiv, vilket anser att även ”…kunskapen 
är socialt konstruerad.”. Det handlar till stor del om människors kunskap, att den blir socialt kon-
struerad, på så sätt att man via språket redan i förväg har ett vetande. Det handlar inte om att ta 
reda på om kunskapen i sig är sann eller falsk, utan om hur människor fått kunskapen. (Barlebo 
Wennberg, 2001, s. 30) 

Barlebo Wennberg har två olika versioner av det som han benämner som Socialkonstruktivism 
III. Den ena versionen handlar om ”…den sociala konstruktionen av kunskap om den sociala verklighe-
ten”. Det innebär att man försöker öka förståelsen för vad ett samhälle är och vad den sociala 
verkligheten kan bestå av. Den andra versionen handlar om kunskapen, om den naturliga och 
fysiska verkligheten. Det kan förklaras som att vetenskapen i sig inte är någon garanti, för att få 
objektiv kunskap om verkligheten. (Barlebo Wennberg, 2001, s. 89) 

Socialkonstruktivism IV handlar om ontologi, ”…läran om det som finns…”. Socialkonstruktivism 
IV tillämpas på naturen, hur naturen ser ut och uppfattas, vilket innebär i korthet att det är först 
när människor uppfattar den fysiska världen, som den får sin form. Innan består den enbart av 
materia och denna materia blir till något konkret, i förhållande till något annat. (Barlebo Wenn-
berg, 2001, s. 13)  

Vad som är ”verkligt” för en tibetansk munk behöver nödvändigtvis inte vara ”verkligt” för 
en amerikansk affärsman. Brottslingens ”kunskap” skiljer sig från kriminologens ”kunskap”. 
Av detta följer att specifika ”verklighets- och kunskapsmängder” är kopplade till specifika 
sociala kontexter, och att dessa kopplingar inte nödvändigtvis måste ingå i en sociologisk 
analys av dessa kontexter. Behovet av en ”kunskapssociologi” är alltså redan givet utifrån de 
uppenbara skillnader som finns mellan olika samhällen när det gäller vad som hålls för ”kun-
skap”. Men utöver detta måste en disciplin som kallar sig kunskapssociologisk också syssla 
med de sätt varpå ”verkligheter” uppfattas som ”kända” i mänskliga samhällen. En ”kun-
skapssociologi” ska med andra ord därför inte syssla med den empiriska mångfalden av 
”kunskaper” som finns i mänskliga samhällen utan också med de processer genom vilka 
samtliga kunskapsmängder i social bemärkelse etableras som ”verklighet” i samhället.  
(Barlebo Wennberg, 2001, s. 79) 
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Genus 

Connells genusperspektiv 

Enligt Connell skapar män och kvinnor sina könsrelaterade beteenden genom en ständigt pågå-
ende process, där de utvecklar femininitet eller maskulinitet och ”lär sig” att bli en man eller en 
kvinna. Denna process är enligt honom mycket komplex och kan leda till varierande resultat. 
Man kan inte se kvinnlighet eller manlighet som någonting biologiskt medfött, menar Connell, 
men inte heller som ett påtvingat beteende skapat genom myndighetsutövning och sociala nor-
mer. Män och kvinnor konstruerar sig själva som maskulina eller feminina. Genom beteendet en 
person har i sin livssituation, säger Connell, förhåller sig personen eller intar personen en plats i 
genusordningen, vilket oftast sker frivilligt och många tycker även om genuspolariseringen. Män-
niskor har i regel både feminina och maskulina karaktärsdrag i varierande grad inom sig. (Connell, 
2003, s. 14-16) 

Vidare menar Connell att männen generellt vinner på en ojämlik genusordning, men att detta inte 
gäller alla och att vissa till och med kan förlora på den rådande genusordningen, t.ex. de som an-
ses ha ett avvikande beteende gentemot gällande normer i samhället, såsom homosexuella, ”fe-
minina” eller ”mindre tuffa” män och pojkar. Dessa män och pojkar kan råka ut för både diskri-
minering och fysisk och psykisk misshandel. Även de män som rättar sig efter samhällets normer 
avseende maskulinitet kan drabbas negativt.  De dör oftare av arbetsrelaterade skador, våldsbrott, 
drogmissbruk (både alkohol- och narkotika) och får oftare idrottsskador än kvinnor. (Connell, 
2003, s. 16-17) 

Kvinnor får mindre respekt än män generellt, menar Connell och de behandlas ofta som bihang 
till männen. Det finns exempelvis, enligt honom, nedvärderande skämt om kvinnor, såsom ”den 
dumma blondinen”, ”den hemska svärmodern”, ”hustrun”, ”den prostituerade”, vars grund vilar 
på ett kvinnoförakt och även hårdporrindustrin, prostitution och många reklamkampanjer mark-
nadsför den kvinnliga kroppen som ett objekt, till för männens njutning och tillgänglig att bruka 
som en konsumtionsvara. (Connell, 2003, s. 17) 

Det finns också, säger Connell, hierarkiska mönster i samhället som ger kvinnor en underordnad 
ställning gentemot männen, men det finns även hierarkier som underordnar män gentemot andra 
män. Inom t.ex. arméer och de flesta multinationella företag finns det hierarkier, där männen har 
olika maktförhållanden till varandra, utan någon koppling till mäns överläge gentemot kvinnor. 
(Connell, 2003, s. 20-21) 

Connell anser vidare att fördomar mot kvinnor och homosexuella är ett slags känslomässigt en-
gagemang. Detta känslomässiga engagemang kan vara ambivalent, enligt honom, vilket innebär 
att det kan vara både fientligt inställt och kärleksfullt inställt till objektet. T.ex. kan en man ha 
fördomar mot kvinnor och uttrycka sig kvinnoförnedrande, men samtidigt älska sin mor, sin fru 
och sina döttrar. Att vara känslomässigt ambivalent är vanligt förekommande menar Connell. 
(Connell, 2003, s. 86-87) 

Genusordningen skapas inte biologiskt enligt Connell, utan socialt, via styrkan som finns i de 
strukturer som sätter gränser för det individuella handlandet. En relationsstruktur är en sådan 
form av struktur. Relationsstrukturer kan ge människor begränsade möjligheter och anger vilka 
konsekvenser vissa val kommer att få. Visserligen har man enligt Connell valmöjligheter, men en 
del val kommer att ge oanade och svåra konsekvenser, vilket kan få många att tveka. Ett exempel 
är om man vill byta kön, klä sig i kvinnokläder och ha en relation med någon av samma kön, ett 
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annat är om man gör valet som kvinna att utbilda sig inom ett yrke som av många anses vara 
maskulint och ”för hårt” för en kvinna, såsom brandman eller yrkessoldat. (Connell, 2003, s. 22, 
77) 

Unga människor lär sig, enligt Connell, att hantera den rådande genusordningen. De formar sin 
personlighet och lär sig hur de skall bete sig utifrån vilket kön de tillhör. Det finns en oerhörd 
variation av beteenden och personligheter i samhället, men vissa kan, menar Connell, ge fördelar 
och gynnas på grund av detta. I ungdomsåren prövar ofta ungdomarna många olika beteenden 
och utvecklar olika personligheter parallellt med varandra, för att sedan stabiliseras i en mer fast 
personlighet med mer förutsägbara beteenden. Det handlar om att ungdomar behöver testa 
många olika vägar, för att komma fram till vem de är och vem de vill vara. (Connell, 2003, s. 109-
110) 

Motivering till valet av Connells genusperspektiv 

Connells beskrivning av genus, dess strukturer och rådande genusordning kommer att appliceras 
på denna studie vid analys och diskussion. Anledningen till valet av Connells forskning är dels att 
han i grunden har ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i sin analys av genus, vilket även denna 
studie har och dels att hans slutsatser och beskrivningar känns både fullt möjliga och väl genom-
tänkta, enligt författarna till denna studie.  

Maskulinitet 

Manlighet - maskulinitet 

Enligt Nordberg kan man se manligheten som en ständigt pågående process, som bevaras, kon-
strueras och omkonstrueras i de sociala relationer som förekommer mellan och inom könen. Det 
finns ingen grundläggande, fast bestämd manlighet, utan vad som ses som manligt skiftar bero-
ende på vilken tidsepok man lever i, vilken samhällsgrupp man tillhör och vilken kulturell tillhö-
righet man har. (Nordberg, 1999, s. 276) 

Identiteter konstrueras och omkonstrueras ständigt, menar Nordberg, vilket innebär att en indi-
vid av manligt kön ibland definierar sig som en man, för att i andra situationer t.ex. definiera sig 
som pappa, make, läkare, stockholmare etcetera. Det finns också en mängd olika definitioner av 
vad en man är, menar Nordberg, beroende på vilken kontext han befinner sig i. T.ex. kan man 
tänka sig en manlighet på en kvinnodominerad arbetsplats och en annan i ett enkönat, manligt 
fotbollslag. Vissa beteenden uppmuntras och ger vinningar socialt enligt Nordberg, t.ex. beteen-
den som anses utmärka ”en riktig man”, medan andra ses som mindre acceptabla och ger oftast 
olika negativa konsekvenser. (Nordberg, 1999, s. 278-279) 

Hegemonisk maskulinitet 

Enligt Nilsson har ofta de offentliga maskulinitetsgrupperna, som återfinns i tv, tidningar och 
andra medier och som även stöttas av de samhälleliga institutionerna, en hegemonisk karaktär, 
vilket innebär att de ger ett självklart, naturligt och nödvändigt intryck. Hegemonisk maskulinitet, 
menar Nilsson vidare, är en dominerande maskulinitetsform, som t.ex. kan tänkas ge heterosexu-
ella män ett överläge gentemot kvinnor, homosexuella och invandrare, avseende bl.a. media, reli-
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gion, lönesättning, den skattepolitik som förs och vilken arkitektur som dominerar i samhället. 
Nilsson säger att det finns strategier infogade i den hegemoniska maskuliniteten som gör att även 
kvinnorna, omedvetet, medverkar till att bevara detta diskriminerande maktförhållande. (Nilsson, 
1999, s. 16-17) 

Nilsson menar vidare att hegemonisk maskulinitet är en komplex maskulinitet, som har många 
dimensioner och att den inte alls behöver vara speciellt synlig, genom exempelvis våld eller någon 
form av tvång eller vara kulturellt förhärskande, utan mer kan stå för ett ideal, som den manliga 
befolkningen upplever ger dem fördelar och som de därför imiterar och upprätthåller genom sina 
beteenden. (Nilsson, 1999, s. 17) Enligt Nordberg ses en man som omanlig, om han beter sig på 
ett sätt som anses kvinnligt, på grund av att den hegemoniska maskulinitetsformen underordnar 
och marginaliserar alternativa sätt att vara en man på. (Nordberg, 1999, s. 276) 

Fundberg beskriver innebörden i begreppet hegemonisk maskulinitet på ett mycket nyanserat sätt 
och får även med ett queerteoretiskt perspektiv, då han menar att homosexualitet underordnas 
heterosexualitet. Fundberg uttrycker sig på följande sätt: 

Hegemonisk maskulinitet är inte en statisk karaktärstyp, alltid och överallt [ … ]. Hegemo-
nisk maskulinitet bör snarare förstås som den maskulinitet som innehar den privilegierade 
positionen i ett mönster av könsrelationer, men vilken också är en position som alltid kan 
bestridas [ … ]. [ --- ] Innehavare eller företrädare för en dominerande position i ett samhälle 
använder sig av särskillnad och åtskillnad som ett sätt att ständigt inta en privilegierad posi-
tion i relation till andra [ … ]. [ … ] till exempel smak används av privilegierade grupper för 
att distansera sig från andra. Fokus förskjuts för aktörerna därmed från ekonomiska och ma-
teriella förhållanden till frågor om smak. Hegemoni handlar om dominans i samhället som 
helhet och [ … ] det finns en speciell typ av relation mellan manlig homosexualitet och man-
lig heterosexualitet. [ … ] underordning. [ --- ] Detta förtryck placerar homosexuella män [ … ] 
lägst på en hierarkisk skala bland män. (Fundberg, 2003, s. 25-26) 

Queerteori 

Enligt Ambjörnsson är queer en gemensam benämning på ett flertal olika kritiska granskande 
perspektiv på sexualitet, där man ifrågasätter den traditionella vetenskapens antagande om att det 
finns en objektiv och universell sanning. Queerteorin har, menar hon, hämtat inspiration från 
strukturalismens tankar, utifrån idén att en betydelse alltid skapas i relation till någonting annat. 
Ordet pojke får t.ex. sin mening först när man kan peka ut en man och på så sätt markera en 
skillnad. Vidare ifrågasätter queerteorin att det finns universella beteenden hos kvinnor och män, 
som är likadana, vilket kulturellt sammanhang, vilken tid och vid vilken plats man än befinner sig 
och menar istället att människors beteenden snarare är skapade av just den tid, plats och kultur 
man lever i och m.a.o. varierar beroende av dessa faktorer. (Ambjörnsson, 2006, s. 37, 41-43)  

Grunden till queerteorin är postmodernismen, som anser att sanningen alltid är subjektiv och att 
den så kallade sanning man får ta del av är färgad av de värderingar som råder, vid just den tid-
punkten, på just den platsen och inom just den gruppen. En allrådande ”sanning” finns inte, enlig 
den postmoderna teorin, menar Ambjörnsson. (Ambjörnsson, 2006, s. 43) 

Enligt Foucault, en teoretiker som haft stor påverkan på och själv ansluter sig till queerteorin, får 
man mer kontroll över människor, genom att klassificera dem och skapa en form av normalise-
ringsprocess, där man sorterade in människor i bättre och mer normala, sämre och mindre nor-
mala. Idealet är den västerländska, heterosexuella mannen och idealfamiljen är kärnfamiljen. Fou-
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cault anser att man i dagens samhälle disciplineras genom den bevakning man utsätts för, exem-
pelvis genom kameraövervakning och att människor finns registrerade hos olika myndigheter. 
Genom att människor ständigt känner sig iakttagna, försöker de anpassa sig till de normer och 
värderingar som råder, av rädsla för att inte passa in i dagens samhälle. (i Ambjörnsson, 2006, s. 
46) 

Ambjörnsson menar att det finns lagar, institutioner, relationer, strukturer och handlingar som 
gör att heterosexualitet framstår som det naturliga, självklara och nödvändiga och detta kallas 
heteronormativitet. Vidare förändras omgivningens bild av en person som går ut med att han är 
homosexuell, enligt Ambjörnsson, som menar på att personen ifråga blir behandlad annorlunda, 
enkom beroende på sin sexuella tillhörighet. Detta kan t.ex. innebära att omgivningen tror att en 
man, bara för att han är homosexuell, är modeintresserad och tycker om schlager. Konsekvensen 
av detta blir att homosexuella, men även heterosexuella, kan känna sig kvävda och utan hand-
lingsutrymme, på grund av att man skall anpassa sig till omgivningens förväntningar, vare sig man 
passar in i dem eller inte. (Ambjörnsson, 2006, s. 52-53, 60-62)   

Håkan Larsson (2005) beskriver hur män och kvinnor inom tävlingsidrotten utsätts för den hete-
ronormativa normen på följande sätt: 

När män och kvinnor inom tävlingsidrotten inte ser ut som vi förväntar oss att de ska se ut, 
eller inte beter sig som vi förväntar oss att de ska bete sig, ifrågasätts ibland vederbörandes 
sexuella identitet. Andra sexualiteter än heterosexualitet stigmatiseras och görs till något icke-
normalt. (H. Larsson, 2005, s. 132) 

Aktuell forskning 

Manlighet - maskulinitet, från 1800-taletets Sverige till nutid 

På Nordiska museet finns uppteckningar om vad som ansågs vara manligt respektive kvinnligt i 
agrarsamhället under 1930-talet i Värmland. Enligt Nordberg fanns det både gemensamma drag 
och lokala skillnader mellan de olika bygderna i Värmland om vad som ansågs vara manligt re-
spektive kvinnligt, men också skillnader i samma bygd, beroende på socioekonomisk tillhörighet. 
(Nordberg, 1999, s. 279) 

Män och kvinnor födda under mitten av 1800-talet har fått beskriva manlighet och Nordberg 
säger att det som framkom var att en riktig man skulle vara fysiskt stark, försöka att inte gråta när 
andra fanns i närheten, då det sågs som en svaghet, inte visa känslor offentligt och ha självbe-
härskning. Mannen beskrivs utifrån vad han inte är, menar Nordberg, nämligen kvinna och han 
skall följaktligen inte ägna sig åt beteenden som anses vara typiskt kvinnligt, såsom skvaller och 
baktal. Kvinnan beskrivs som mannens motpol och är dygdig, kärleksfull, ömsint mot barn, prat-
sam och svekfull. (Nordberg, 1999, s. 279-280) 

Numera skall en man, enligt Nordberg, ha en ”lagom” muskulös kropp, för att vara en ”riktig 
man”, på grund av att en alltför muskulös kropp väcker misstänksamhet att man missbrukar ana-
bola stereoider och har ett våldsamt beteende. Vidare menar Nordberg att dagens norm om vad 
en ”riktig man” är mer handlar om ”den rationelle mannen” än om den fysiskt starke mannen. 
Nordberg menar vidare att män definierade sin manlighet genom att dra paralleller till andra män 
och poängtera olikheter mellan män och kvinnor. (Nordberg, 1999, s. 282-283) 
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Enligt Ekenstam är män1 i regel mycket mer rädda för att tappa kontrollen än kvinnor. Detta 
påverkar deras känsloliv, då de kan vara rädda för att släppa fram starka känslor, som t.ex. kärlek. 
Att många män har svårt att känna empati, problem med att våga släppa fram känslor, är rädda 
för att misslyckas, har svårigheter med nära relationer, satsar på karriären, är betydligt mer aggres-
siva än kvinnor och har ett mer destruktivt levnadssätt än kvinnor har troligtvis samband med 
deras behov av självkontroll, menar Ekenstam. (Ekenstam, 1999, s. 159) 

Nilsson beskriver hur det i samhällen där patriarkala strukturer råder läggs ner mycket arbete på 
att forma pojkar till män, vilket indikerar att grunden till manligheten är socialisation, en sorts 
inlärt beteende. Pojkarna vinner manligheten genom att överkomma olika prov och tester. Man-
ligheten måste m.a.o. erövras. (Nilsson, 1999, s. 16) 

Manligt och kvinnligt inom idrottsrörelsen 

Koivula, som forskat om genus i sportens värld, menar att det finns många olika skäl till att en 
sport kan kategoriseras som en manlig sport, t.ex. att man försöker vinna över motståndaren ge-
nom kroppskontakt eller att man tävlar ansikte-mot-ansikte, mot motståndaren och har kropps-
kontakt. Även den attityd som man tror krävs av dem som utövar vissa sporter gör att de kan 
kategoriseras som manliga, t.ex. att man bör vara aggressiv, disciplinerad, motiverad och tävlings-
inriktad när man utövar vissa sporter. Sporter som kräver ren råstyrka brukar också kategoriseras 
som typiskt manliga, enligt Koivula. (Koivula, 1999, s. 26, 28) 

Utöver detta menar Koivula att en sport kan anses som manlig om den skapar en känsla av sam-
hörighet och identitet bland de män som utövar den, som är distinkt avskild från det kvinnliga 
könet. Männen skapar m.a.o. en egen, manlig grupptillhörighet och de socialiseras in i en manlig 
identitet genom den sport de utövar. (Koivula, 1999, s. 27) 

Koivula beskriver hur den heteronormativa normen råder inom idrottens värld. Inom de så kalla-
de maskulina sporterna utgår man ifrån att alla är heterosexuella, enligt Koivula, vilket t.ex. märks 
på omklädningsrummen, som är strikt åtskilda mellan män och kvinnor. Möjligheten att en man 
skulle bli upphetsad av att se en annan man naken i duschen ignoreras eller hanteras och kontrol-
leras genom aggressivitet, homofobi och sexistisk humor. Manlig heterosexualitet ses som över-
ordnad kvinnlig heterosexualitet och homosexualitet och att aktivt sporta ses som en av de mest 
maskulina aktiviteter en man kan ägna sig åt. (Koivula, 1999, s. 28) 

Enligt Håkan Larsson (2005) skapar idrottsrörelsen2 ”…stereotyper av kvinnor och män…” Vidare 
säger Larsson att idrottsrörelsen har beskrivningar i sina handlingsprogram om kvinnornas 
”…speciella behov…” och utgångspunkten verkar vara att mannen är norm, kvinnan undantaget 
från normen. Det osagda, menar Larsson, är att männen är okomplicerade, tävlingsinriktade och 
engagerade idrottsmän, medan kvinnorna är mer fokuserade på personlig utveckling, gruppens 
bästa, att bygga nära relationer och sammanhållningen i gruppen, än på själva idrottsprestationen. 
(H. Larsson, 2005, s.120-121) 

Larsson menar att anledningen till att man kategoriserar män och kvinnor olika inom idrottsrörel-
sen kan vara att man omedvetet vill bevara en social maktordning, där kvinnor är mer omvård-
nads- och relationsinriktade, medan män är mer tävlings- eller resultatinriktade. Larsson upplever 
                                                 
1 Ovanstående studie har genomförts på västerländska män och kvinnor och resultatet kan därigenom endast 
appliceras på västerländska män och kvinnor, eftersom självkontroll troligen är ett kulturellt betingat beteende 
och inte ett medfött, biologiskt beteende. 
2 När Håkan Larsson använder begreppet ”idrottsrörelsen” upplever författarna till denna studie att han avser den 
svenska idrottsrörelsen generellt. 
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att man generellt inom idrottsrörelsen ser det som om detta är naturens ordning, något som är 
biologiskt betingat och inte som något socialt konstruerat, beroende på tid, rum och kulturellt 
sammanhang. Vidare ger Larsson några exempel på sporter, som enligt honom, allmänt inom 
idrottsrörelsen anses som mer maskulina sporter, såsom olika lagsporter, t.ex. fotboll, bandy, is-
hockey, eller idrotter som innehåller många moment av kroppskontakt, såsom brottning och 
boxning. (H. Larsson, 2005, s. 123-124, 130-131) 

Dahlén menar att det är ovanligt att man hänvisar till vad som anses vara mer kvinnliga egenska-
per när man beskriver en manlig idrottare, om det inte används som ett sätt att kränka och ned-
värdera den manliga idrottaren ifråga och illustrerar detta genom följande citat: ”…vill du, Sandlin, 
verkligen ha internationell hockey på våra rinkar eller enbart kärringspel…” sagt av ishockeytränaren Timo 
Lahtinen. (Dahlén, 1995, s. 207) 

I en undersökning av genusstereotyper i tre olika sporter gjord 2005 framkom att genusstereoty-
perna är relativt befästa i samhället. Sporter som anses mer feminina, är till sin natur mer sociala 
och uttrycksfulla än sporter som anses mer maskulina, vilka är av mer agerande natur och täv-
lingsinriktade. Resultaten visade att kvinnor kunde uppfattas som mer maskulina, om de var akti-
va inom en sport som ansågs mer maskulin och att män kunde ses som mer feminina, om de 
deltog i en sport som ansågs mer feminin. Det stereotypa tänkandet kanske exkluderar en viss typ 
av potentiella deltagare, då det troligen krävs en hög grad av självkänsla, men även ett socialt er-
kännande, för att våga delta i en sport som kan ses som olämplig på grund av könstillhörighet. 
(Alley & Hicks, 2005)  

Forskning om pojkfotboll och maskuliniteter 

Fundberg, lärare och forskare på Etnologiska institutionen vid Stockholms universitet, har ge-
nomfört en studie som grundar sig i ett fältarbete om ett pojkfotbollslag, Bollinge IF, under fyra 
säsonger. Studien handlar till stora delar om pojkfotboll som manlig fostringsmiljö. Följande av-
snitt bygger helt på studien, som är Fundbergs doktorsavhandling. 

Inom pojkfotbollslaget Bollinge IF värderar man självkontroll högt, både kroppslig och själslig. 
Att ge allt, ha ett korrekt uppträdande, vara tålig, ha en seriös inställning och att vara skötsam är 
alla beteenden som lärs ut i fotbollens vardag. Ett sätt att lära ut detta är genom att definiera vad 
och vem man inte är. Fundberg fann att man lärde ut beteenden som ansågs positiva genom att ta 
avstånd från beteenden som ansågs negativa. Några beteenden som ansågs negativa var brist på 
självkontroll, odisciplinerat uppträdande, ”gnäll”, att dra sig undan eller vara tveksam och konse-
kvensen kunde bli att man kallades kärring. Man kunde också tillskrivas för mycket attityd och 
jämfördes då, på ett negativt sätt, med den ”kaxige” och övermaskuline invandraren. Ibland tolka-
des även invandraren som feminin och både kärringen och invandraren var, enligt tränarna och poj-
karna, alldeles för känslosamma, på ett negativt, okontrollerat sätt, jämfört med det disciplinerade 
idealet. (Fundberg, 2003, s. 193) 

Pojkarna stod varandra väldigt nära och både duschade, åt, sov, skojade och spelade fotboll till-
sammans. Kom pojkarna varandra allt för nära varandra för att vara bekväma med detta skojade 
de dock om det hela och drog historier om bögen, vilket visar på att heteronormativitet reproduce-
rades inom fotbollslaget. Efter att en analys utifrån ett queerteoretiskt perspektiv genomförts av 
Fundberg kunde han också konstatera att både tränare och pojkar hade den heteronormativa 
normen som utgångspunkt, när de kommunicerade med varandra, inom fotbollsvärlden. Några 
av pojkarna och tränarna uppfattade även sig själva som bärare av normalitet. (Fundberg, 2003, s. 
193, 195-196)  
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När pojkarna tränade eller spelade fotboll lämnade de sitt privatliv och deltog i stället i en annan 
form av gemenskap, nämligen pojkfotbollens. I omklädningsrummet kunde man tydligast urskilja 
den hegemoniska maskuliniteten, i form av hur man kommenterade och skojade om sexualitet, 
hur pojkarna hanterade närheten till varandra och hur man betedde sig rent fysiskt. Man hade ett 
eget språkbruk inom laget och mycket kretsade kring områden som kvinnlighet kontra manlighet, 
heterosexualitet kontra homosexualitet och svensken kontra invandraren. Man accepterade åsik-
ter och beteenden i laget som man antagligen inte skulle ha accepterat i andra gemenskaper och 
hela lagets gemenskap byggde på ett slags hyllande och deltagande i en hegemonisk gemenskap, 
där man såg både kvinnor och de grupper av män som man tillskrev feminina drag, som under-
ordnade den egna gruppen. Utanför fotbollsvärlden kunde däremot pojkarna ha en helt annan 
form av maskulinitet, av ett mer förhandlande slag. (Fundberg, 2003, s. 194) 

Sammandrag och användningsområden av tidigare forskning 

De resultat som framkommit från tidigare forskning indikerar att en hegemonisk maskulinitet 
råder inom idrottsvärlden och att den heteronormativa normen dominerar. En tolkning av den 
tidigare forskningen är att den struktur som verkar ha fått störst plats inom idrottsrörelsen är en 
hierarkisk struktur, där normer och värderingar råder som konserverar gamla könsroller och 
könsstrukturer. I Fundbergs forskning, t.ex., konstruerar pojkarna sin maskulinitet genom att 
definiera vad de inte är, nämligen bögen, invandraren och kärringen (2003, s. 193, 195-196). Är detta 
något som fortfarande är aktuellt, eller kommer en ny studie att uppvisa andra resultat, hos fot-
bollsspelande ungdomar, avseende hur de konstruerar sin maskulinitet, inom fotbollsvärlden? 

Kanske kan denna studie, som riktar sig mot flera olika Stockholmslag, ge en bredd avseende hur 
det förhåller sig i dag, bland fotbollsungdomar, i Stockholm med omnejd, avseende hur de kon-
struerar sin maskulinitet, ur ett genusperspektiv? Ett av målen är att, till skillnad från ovanstående 
redovisad tidigare forskning, även få med det positiva inflytande som fotbollen kan ha på ung-
domarna. Ett annat mål är att se om resultatet blir detsamma, avseende vilken maskulinitetsform 
som dominerar bland ungdomarna, jämfört med tidigare forskning, men också att se huruvida det 
är den heteronormativa normen som fortfarande är mest framträdande.  

Metod 

Förförståelse 

Författarna av denna studie har erfarenheter av idrottsrörelsen utifrån ett kvinnligt perspektiv, 
men också utifrån erfarenheten av att ha egna barn av manligt kön som aktiva idrottsutövare. 
Båda författarna har också ett utifrånperspektiv, såsom kvinnor med manliga vänner, manliga 
partners, egna barn av manligt kön, uppväxten med bröder, manliga släktingar, fäder, men även 
av att ha arbetat med och samarbetat med män, i olika sammanhang och olika konstellationer.  

Detta kan påverka studien, då analysen troligtvis kommer att färgas av det kvinnliga perspektiv 
författarna har, baserad på den egna könstillhörigheten. Även författarnas erfarenheter, vare sig 
de är positiva eller negativa, av idrottsrörelsen, har troligen en påverkan på analysen och de slut-
satser som kommer att dras. Förhoppningsvis kan medvetenheten om detta minska den påverkan 
författarnas förförståelse har på studien, även om det knappast går att undvika en viss snedtolk-
ning.  
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Insamling av litteratur 

En del av litteraturen har lånats från följande bibliotek: Biblioteket för socialt arbete, Journalist-
högskolans Bibliotek, Riksdagsbiblioteket, Stockholms Stadsbibliotek, Stockholms Universitets-
bibliotek. Ytterligare material har inhämtats via databaser, såsom Libris och Socialhögskolans 
biblioteksdatabas. En ansenlig mängd av materialet har erhållits via Internet, via sökmotorn Go-
ogle.se. Utöver detta har också kurslitteratur från tidigare kursmoment på Socialhögskolan an-
vänts. De sökord som nyttjats är Fotboll, Hegemonisk maskulinitet, Homofobi, Homosexuell, 
Kvalitativ, Maskulinitet, Maskulinitet idrott, Queerteori, Socialkonstruktivism och Uppsatser.  

Population och urval 

Populationen som den här studien utgår från är unga män i åldersgruppen 16-18 år som är aktiva 
inom lagsporten fotboll och boende inom Stockholmsregionen. Ett strategiskt urval har skett, 
genom att ett litet antal konkreta fall har valts ut. Två spelare från ett innerstadslag, två spelare 
från ett lag som värvar sina spelare från hela Stockholms län med omnejd och två spelare från ett 
lag från Stockholm västerort. Motivet till detta urval var att försöka få en sådan varierad spridning 
som möjligt av intervjupersonerna rent geografiskt, men också avseende uppväxtförhållanden 
och socioekonomiskt bakgrund. Variationsvidden kan medföra att man som forskare kan ge flera 
aspekter åt ett och samma fenomen (Malterud, 1998, s. 57). Enligt Esiasson m.fl. är strategiskt 
utvalda fall ”…visserligen inte representativa för populationen som helhet i alla dess detaljer, men genom att 
analytiskt generalisera resultaten till en teori lyfter man fram allmängiltiga aspekter som kan förväntas säga något 
väsentligt om också övriga närliggande fall i populationen.” (Esiasson m.fl., 2004, s. 178) 

Att det blev just detta antal intervjupersoner beror på flera omständigheter. Dels finns det be-
gränsade möjligheter, inom ett så pass litet forskningsarbete som en c-uppsats, att hinna med, om 
man skall genomföra individuella, kvalitativa intervjuer, dels utifrån det perspektivet att man kan-
ske kan få ett mer variationsrikt och komplext material, genom att välja ut några få unga män och 
fånga deras berättelser på djupet på ett helt annat sätt än genom en mer opersonlig form av kvan-
titativ studie, som inte tar hänsyn till att alla människor är unika och uppfattar saker olika. Vid en 
kvalitativ intervju kan man förklara och förtydliga det man vill ha beskrivet, under själva intervju-
tillfället, för att undvika missförstånd, men även få ett samspel med intervjupersonen, som kan 
skapa gynnsamma förutsättningar till en komplex och variationsrik beskrivning av verkligheten. 

Att det slutgiltiga urvalet föll på tränaren motiveras med att de känner ungdomarna och utifrån 
den kunskapen kunde välja ut dem som inte hade liknande bakgrund. Tanken med detta var att 
även där öka variationsbredden. Att Stockholmsregionen valdes ut beror på att det inte fanns 
utrymme tidsmässigt till att välja ungdomar ifrån andra delar av landet eller utanför nationen. 

Man kan dock fråga sig vilka ungdomar tränarna har valt att fråga, även om tränarna fick tydliga 
instruktioner om vilka önskemål som fanns avseende urval. Det är inte omöjligt att tränarna valt 
ut spelare som de anser är verbala och på ett positivt sätt kan representera laget, då spelarna trots 
allt representerar fotbollsklubben vid intervjuerna och man kan medvetet eller omedvetet ha velat 
göra ett gott intryck. 

Kontakten med lagen skapades via telefon. Kontakten till respektive ungdomslagstränare, vilka 
ombads välja ut två spelare ur truppen, förmedlades genom huvudväxeln hos respektive lag. Två 
av de fem olika lag som kontaktades valde att inte medverka, det ena laget för att ungdomarna 
inte själva ville, det andra laget återkom inte som de lovat.  
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Den här studien gör på intet sätt anspråk på att ha undersökt samtliga förekommande synsätt 
som finns hos unga män, 16-18 år, som är aktiva inom lagidrotten fotboll inom Stockholmsregi-
onen, avseende studiens syfte och frågeställningar. Däremot hävdar författarna till denna studie 
att de olika synsätt som hittats i studien verkligen existerar och därför berikar studien forskningen 
med empiriskt välgrundad kunskap. Det krävs dock att man genomför ytterligare studier, för att 
området skall kunna anses vara grundligt utforskat. 

Procedur 

För att få svar på problemställningen konstruerades en intervjuguide. När frågorna utformades 
var tanken att frågeguiden skulle innehålla vissa teman, vilket sedan kunde underlätta vid analys-
arbetet. En del frågor ligger väldigt nära varandra och kretsar kring samma fenomen. Avsikten 
med detta var att försöka ringa in vissa attityder och fördomar som de svarande kanske inte var 
medvetna om själva. Syftet med intervjuerna var att få pojkarnas egna berättelser av sin upplevda 
verklighet, deras livsvärld. Det är av vikt då ett av syftena med uppsatsen är att beskriva och tolka 
hur pojkarna upplever att de konstruerar sin maskulinitet. Enligt Kvale bygger forskningsinter-
vjun på vanlig konversation. Den intervjuform som använts i undersökningen kan enligt Kvale 
ses som en ”…halvstrukturerad livsvärldsintervju…” (Kvale, 1997, s. 13). Han säger också att man 
kan definiera detta som ”…en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i 
avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening.” (Kvale, 1997, s. 13). 

Frågeguiden har inte följts ordagrant, då det har känts viktigare att fånga upp intervjupersonernas 
egna berättelser och få ett flöde i intervjun. Enligt Sam Larsson (2005) måste den som genomför 
en kvalitativ studie ”…vara öppen för att forskningsfrågorna kan omformuleras under studiens genomförande, 
dvs. att forskningen kan leda till att man ’upptäcker’ en ny eller nya forskningsfrågor vid mötet med den empiris-
ka verkligheten…” (S. Larsson, 2005, s. 96-97). När någon av intervjupersonerna har började be-
skriva eller diskutera ett fenomen, har nya följdfrågor, aktuella för denna studie, tillkommit och 
vissa frågor behövde aldrig ställas, då intervjupersonerna redan uttömt detta ämne i tidigare svar.  

Larsson menar vidare att kvalitén på en kvalitativ intervju i hög grad är beroende av vem som 
genomför intervjun, dennes empatiska förmåga och vilket samspel som uppstår mellan intervjua-
re och intervjuperson (S. Larsson, 2005, s. 102). Målsättningen vid genomförandet av denna stu-
die har varit att försöka få intervjupersonerna att slappna av och känna sig bekräftade och detta 
genom att, så gott som möjligt, försöka att inte lägga in värderingar, utan istället visa vänlighet 
och förståelse, men även genom att upprepa och förtydliga svaren intervjupersonerna gav på frå-
gorna. Precis som Larsson anser författarna av denna studie att samspelet mellan intervjuperson 
och intervjuare är centralt, för att få ett bra resultat (S. Larsson, 2005, s. 102). 

De två första intervjuerna genomfördes i anslutning till träning i ett omklädningsrum intill trä-
ningsarenan under kvällstid, med en del störande moment utifrån. De två nästkommande inter-
vjuerna genomfördes i anslutning till ett träningstillfälle, i en närliggande cafeteria, under kvällstid. 
Även där förekom en del störande moment. De två sista intervjuerna genomfördes i en klubblo-
kal, under dagtid och inte i anslutning till något träningspass, helt ostört.  

Intervjupersonerna instruerades att självständigt svara på frågorna utifrån vad som kändes mest 
relevant ur deras synvinkel. Intervjuerna spelades in, vilket skapar gynnsammare förutsättningar 
för att det skall bli en dynamisk dialog mellan intervjupersonen och intervjuaren. Det blir också 
lättare att hålla fokus på ämnet. (Kvale, 1997, s. 147). Intervjuerna tog mellan 45-60 minuter var-
dera att genomföra. Intervjuerna delades upp mellan författarna och utfördes individuellt. Mål-
sättningen var att försöka göra proceduren så likvärdig som möjligt.  
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Materialbearbetning 

Allt material har bearbetats av båda författarna, detta motiveras av att tillförlitligheten kan anses 
bli högre. Endast det material från intervjuerna som ansetts relevant för att besvara studiens syfte 
och frågeställningar har tagits med. Transkriberingen genomfördes efter varje intervju, men inte i 
direkt anslutning. Det ansågs inte nödvändigt då intervjuerna var inspelade. Däremot lyssnades 
inspelningarna relativt omgående av, för att kontrollera att intervjun verkligen kommit med på 
MP3 spelaren. Vid transkriberingen har pauser, uttryck, skratt, m.m. lämnats utan åtgärd. Vid 
oklarheter om vad som sagts, har detta markerats med punkter. Vid en av intervjuerna misslycka-
des inspelningen delvis. Intervjuaren märkte dock problemet och antecknade under intervjun och 
materialet gicks igenom i direkt anslutning till intervjun, för att undvika att informationen föll 
bort. 

Materialet har tolkats så att man kan få fram nya beskrivningar, som kan generera ”…förståelse av 
mångfald, gemensamma karaktärsdrag eller typiska egenskaper.” (Malterud, 1998, s. 78). Materialet har 
även kategoriserats efter givna begrepp, bl.a. maskulinitet, femininitet m.fl. Detta för att underlät-
ta vid analysen. Begreppen är valda utifrån frågeställningarna.  

Validitet/Reliabilitet 

Esaiasson m.fl. pekar på vikten av att mäta det man påstår att man mäter (2002, s. 59). Som fors-
kare handlar det om att erbjuda en trovärdig tolkning av verkligheten, vilken är innebörden av 
validitet. 

Kvale menar att man som forskare har en skyldighet att kontrollera sina egna resultat, att man är 
kritisk till det man gjort, hur man gjort det och de resultat man fått. Det handlar om att ifrågasätta 
sitt arbete, genom hela forskningsprocessen, det man gjort och hur man gjort det. Man behöver 
också en hållbar teori om vad som undersöks. Därför blir validiteten beroende av den förmåga, 
den hantverksskicklighet, som utvecklas hos forskaren under arbetets gång. (Kvale, 1997, s. 218-
219). 

Olika personer kan tolka samma information på olika sätt. Om flera personer undersöker samma 
material, kräver det att man argumenterar för sin egen teori på ett övertygande sätt. (Esiasson 
m.fl., 2002, s. 342). Då det vid varje intervjusituation varit en intervjuare per intervjuobjekt, har 
båda författarna läst och tolkat samtliga intervjuer, vilket resulterat i att författarna blivit varse att 
materialet tolkats olika. Dels har frågorna uppfattats olika av intervjupersonerna, dels har förfat-
tarna tolkat svaren olika.  

Så kallade intervjuareffekter kan uppstå vid intervjuer, och med detta menas att svaren från de 
intervjuade kan skiljas åt, för att det inte är samma person som ställer frågorna (Esiasson m.fl., 
2002, s. 293). Att samma person inte intervjuat vid samtliga intervjuer motiveras med att tiden 
inte räckt till för sex stycken intervjuer samt att de intervjuade inte ville vänta under den tid som 
det tog att intervjua klubbkamraten, då två ungdomar från tre olika lag intervjuades. 

Vid varje utbyte av kunskap finns möjligheter till missförstånd. För att validera en intervju kan 
forskaren under intervjun regelbundet kontroller att den egna uppfattning stämmer överens med 
intervjupersonens genom att ställa frågor, till exempel: ”Har jag förstått dig rätt när du säger att…”. 
Vad som avgör vad som är relevant validering är problemställningen och metoden. Det är nöd-
vändigtvis inte så att texten blir mer sann genom att den intervjuade korrigerar eventuella miss-
uppfattningar, men det är ett sätt att validera undersökningen. (Malterud, 1998, s. 158-159) 
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Reliabilitet är likvärdigt med mätnoggrannhet, det vill säga den säkerhet varmed aktuella egenska-
per/variabler mäts (Byström, 1998, s 53). Det handlar egentligen om en kvalitetskontroll, genom 
hela processen (Malterud, 1998, s. 157). 

Hur kommunikationen fungerar under intervjusituationen är en annan aspekt som påverkar relia-
biliteten (Kvale, 1997, s.135). Det faktum att intervjuarna vid intervjusituationerna varit måna om 
att intervjupersonerna skall berätta om sin upplevelse och att de svar som ges på intet sätt ska 
vara politiskt korrekta eller vad intervjupersonerna tror är ”rätt” svar på frågan, kan ha påverkat 
kommunikationen, då detta kan ha gjort att intervjuarna ägnade för mycket tid åt att få intervju-
personerna att slappna av och för lite tid åt att koncentrera sig på vad intervjupersonerna verkli-
gen sa och ge adekvata följdfrågor. 

Intervjuerna har spelats in på MP3-spelare och mobiltelefon. Detta för att underlätta vid tran-
skribering, men även för att det som ungdomarna sagt vid intervjutillfället, inte formuleras annor-
lunda vid transkribering. I en av intervjuerna misslyckades ljudbandsinspelningen och där har 
resultatet byggts på anteckningar under intervjun. För att garantera anonymitet har intervjuperso-
nerna kodats. Även den information som direkt hör samman med intervjupersonerna har tagits 
bort. Intervjupersonerna har informerats om att vad som sagts under intervjutillfället endast 
kommer att användas till studien. Vidare har intervjupersonerna erbjudits att ta del av resultatet.  

Varje utskrift av en intervju är en konstruktion, på så sätt att en muntlig form av kommunikation 
har ersatts av en skriftlig. Detta har medfört att en rad bedömningar och andra avgöranden ge-
nomförts vid utskriften. Kvaliteten på utskrifterna kan förbättras genom att tydliga instruktioner 
ges angående syftet med utskrivningen, samt hur man skriver ut. Reliabiliteten kan även påverkas 
av att inspelningarna inte varit bra och att det vid transkriberingen blir fel på grund av att den 
som transkriberar hört fel. Vid så kallad genomsynlighet är tillvägagångssättet vid intervjuerna väl 
beskrivet, viket också bidrar till att öka studiens reliabilitet. (Kvale, 1997, s. 152)  

Generaliserbarhet 

Man kan urskilja tre mål för generaliseringen. Det första är att studera det som är för att försöka 
fastställa det typiska, det allmänna, det vanliga. Ett andra mål är ”det som kanske kommer att 
finnas”. Det tredje och sista målet är ”det som kan finnas”. ( Kvale, 1997, s. 212).  

I den här kvalitativa undersökningen intervjuades ungdomarna, för att de skulle få berätta sin 
berättelse, det vill säga att studera det som är för dem och deras sanning. Man kan anta att den 
här studien har en naturalistisk generaliserbarhet, som vilar på en personlig erfarenhet och kan då 
övergå från att vara tyst kunskap, till att bli kunskap, där man påstår att det som sägs kan bevisas 
genom forskning (Kvale, 1997, s. 210).  

Det andra målet vid generalisering handlade om att fastställa det typiska. Då endast sex ungdomar 
intervjuades, kan man inte påstå att det som framkommit vid intervjuerna på något sätt är all-
mängiltigt, utan det handlar om vad dessa sex ungdomar upplever. Det sista generaliseringsmålet 
handlar om det som kan finnas. Det är möjligt att man utifrån dessa sex intervjupersoner kan sia 
om något, i framtiden. Man kan ställa sig frågan vem som har makten eller rätten att generalisera, 
är det författaren av studien, eller är det den som läser studien? (Kvale, 1997, s. 211) 
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Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2005) har sammanställt fyra grundläggande krav, vid forskning, som skydd för 
individen. Dessa huvudkrav är: 

Informationskravet, vilket innebär att man som forskare har vissa skyldigheter gentemot de per-
soner som berörs i studien. Det handlar om att man informerar deltagarna om vad de har för 
uppgift i undersökningen, att undersökningen är helt frivillig och att man deltar i undersökningen 
så länge man själv vill. Det innebär också att man tydligt klargör om eventuell risk med att delta i 
undersökningen. Det skall också framgå att det materialet som är insamlat endast är avsett för 
forskning.  

Samtyckeskravet, vilket innebär att man som forskare skall inhämta samtycke från deltagarna i 
undersökningen, vilka har rätten att själva bestämma över sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet, vilket innebär att man som forskare har ansvaret för att uppgifter om det 
som sagts i en undersökning, samt vem som sagt det, förvaras så att obehöriga inte får tillgång till 
materialet.  

Nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter om enskilda personer som man som forskare tagit 
del av, endast får användas för forskningsändamål. (Vetenskapsrådet, 2005). 

För att tillgodose informationskravet och samtyckeskravet kontaktades tränaren för respektive 
lag, vilka informerades om studiens innehåll och intervjuernas upplägg. All information angående 
intervjuerna genomfördes muntligt.  

Frågorna i intervjuguiden är noggrant utarbetade, för att ge svar på syfte och frågeställningar. 
Tränarna ombads meddela respektive deltagare om att intervjuunderlaget inte delades ut i förväg, 
utan tanken var att frågorna skulle besvaras spontant. 

Intervjuerna genomfördes med två intervjuare per två intervjupersoner, vid samma tillfälle, dock 
uppdelat i en mot en. Detta för att intervjupersonerna inte skulle känna sig utpekade och att det 
inte skulle uppstå en ”två mot en” situation. Samtliga deltagare samtyckte till att bli intervjuade 
var för sig.  

Resultatanalys 

Analysförfarande 

Vid analys av kvalitativa data handlar det om att beskriva hur man på ett förenklat sätt hanterat 
en stor mängd information. Här är det viktigt att beskriva hur man gör och varför man gör som 
man gör. (Malterud, 1998, s. 78-79)  

Den här analysen utgår från det som benämns ad hoc, vilket innebär att ingen specifik metod har 
använts, utan olika tekniker har brukats på ett otvunget sätt (Kvale, 1997, s. 184). Arbetet har 
skett induktivt. Allt material har översiktsläst och sedan läst igenom igen, för att hitta teman, vilka 
har kunnat kopplas till frågeställning och syfte. Detta arbetssätt motiveras med att analysens mål 
har varit att få fram beskrivningar och tolkningar av hur de intervjuade ungdomar konstruerar sin 
maskulinitet.  
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Ungdomarnas beskrivning av ”en riktig man” 

En ”riktig man” 

I stort sett alla ungdomarna hade, till att börja med, problem med frågeställningen om hur ”en 
riktig man” skall vara och undrade vad som menades. De behövde också fundera lite på begrep-
pen maskulinitet och manlighet, för att kunna ge någon egen åsikt eller beskrivning av detta. 
Ungdomarna uttryckte att de inte hade tänkt på dessa begrepp förut och att det bara var något 
som existerade, som de inte hade behövt ta ställning till tidigare. Trots svårigheterna kunde man 
av svaren utläsa att de ändå hade en uppfattning, den behövde bara medvetengöras och verbalise-
ras. 

När ungdomarna väl började svara på hur ”en riktig man” skall vara, kunde man urskilja vissa 
gemensamma drag i deras beskrivning, trots att de kommer från olika uppväxtmiljöer, har skif-
tande socioekonomiskt bakgrund och varierar i åldern mellan 16-18 år och trots att de spelar i 
olika fotbollslag, med skilda inriktningar. Två av fotbollslagen har elitsatsningar, medan det tredje 
fotbollslaget är, för att citera en av ungdomarna ”…mer på kul…”.  

Yttre företräden, såsom en muskulös kropp och fysisk styrka tog bara en av ungdomarna upp, 
när de skulle beskriva hur en man skall vara, utan det som stod i fokus verkade vara en socialt 
kompetent, hjälpsam, osjälvisk, trygg och ärlig man, som var omtyckt och trivdes med sig själv 
och sitt liv. Några av ungdomarna ansåg att det allra viktigaste var att man var sig själv och accep-
terade sig själv som man var och två av ungdomarna sa att det inte fanns några regler om hur en 
man ska vara. En av ungdomarna tog flera gånger upp att det var viktigt att bete sig på ett visst 
sätt, för att bli omtyckt. Vid beskrivning av någon de kände som var som ”en riktig man”, tog 
flertalet upp sina fäder eller någon annan, närstående släkting. 

Christoffer: …hur ska en man vara?: Det är väl som alla andra liksom, sådär trevlig, öppen, 
social, inte tjurig, bitter. Jag tror det är bra för du lär ju träffa mer personer och du blir om-
tyckt av andra och får väl en bra relation med de andra och träffar nya hela tiden… 
…uppskattas mer, tror då… 

Analys 

Enligt Barlebo Wennberg upplevs ofta socialt konstruerade företeelser och fenomen, som något 
naturligt och biologiskt betingat (2001, s. 58). Att ungdomarna inte har funderat över maskulinitet 
och manlighet kan kanske härledas till att detta förefaller som något naturligt, icke-konstruerat i 
deras livsvärld. De tänker troligtvis inte, på ett medvetet plan, att det kan finnas normer och vär-
deringar i omgivningen, som de anpassar sig efter, utan detta sker i så fall undermedvetet, i sam-
spelet med omgivningen och dess förväntningar. När ungdomarna fick möjlighet att tänka efter 
lite, hade de dock beskrivningar, vilket visar på att de har en ganska klar bild, inom sig, om hur 
”en riktig man” skall vara och m.a.o. troligen också, på vilka förväntningar och ideal som finns i 
samhället, som det är fördelaktigt att anpassa sig till och efterlikna.  

Att vara en socialt kompetent, hjälpsam, osjälvisk, trygg och ärlig man, som var omtyckt och triv-
des med sig själv och sitt liv, vilket är ungdomarnas beskrivning av ”en riktig man”, kan jämföras 
med Nordbergs beskrivning av att dagens man mer kan definieras som den rationelle mannen, 
medan dagens kvinna ses som mer relationsinriktad (1999, s. 282-283). Flertalet drag som definie-
rade ”en riktig man” kan troligen anses vara rationella, i den meningen att de inte kan ses som 
starka känslomässiga beteenden, utan mer som önskvärda egenskaper, i förhållande till hur man 
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uppför sig mot andra, för att bli omtyckt och populär. Vissa beteenden var även könsneutrala, på 
så sätt att de kunde återfinnas både i beskrivningarna av hur ungdomarnas idealtjej skulle vara, 
likväl som i beskrivningen av hur ”en riktig man” skulle vara. Att vara trygg i sig själv och social 
var sådana könsneutrala beteenden.  

Ingen av ungdomarna tog upp beteenden såsom att vara snäll, anpassningsbar, kärleksfull, empa-
tisk, god lyssnare, förstående som önskvärda egenskaper hos ”en riktig man”, egenskaper som de 
dock ansåg önskvärda hos sin idealkvinna. Enligt Ekenstam är män ofta rädda för att tappa själv-
kontrollen, vilket gör att de kan vara rädda för att släppa fram starka känslor, såsom kärlek och 
empati (1999, s. 159). Utmärkande för ungdomarnas beskrivning av ”en riktig man” var just bris-
ten på beteenden som kan härledas till starka känslor, vilket i sin tur kan leda till att man tappar 
självkontrollen.  

Man kan fråga sig om detta beror på att ungdomarna är rädda för starka känslor, just av den an-
ledningen Ekenstam påtalar, att de skall tappa självkontrollen, eller om det kanske är så att om-
givningen har givit ungdomarna negativ respons, när de uppvisar beteenden där starka känslor 
ingår, vilket har fått ungdomarna att se starka känslor som något negativt eller att, om ungdomar-
na inte fått negativ respons, dessa beteenden i alla fall inte har uppmuntrats av omgivningen. Det 
skulle också kunna vara så att ungdomarna helt enkelt valde att inte fokusera på beteenden som 
har med starka känslor att göra, när de svarade på frågeställningen, för att detta inte är så viktigt 
för dem eller att de gav uttryck för vad de trodde var den allmänna åsikten om hur ”en riktig 
man” skall vara, mer än sin egen. 

Man kan också konstatera att ungdomarnas bild av hur ”en riktig man” skall vara förefaller an-
norlunda, jämfört med Nordbergs beskrivning av hur personer, födda under 1800-talet, definierar 
”en riktig man” (1999, s. 279-280). Då verkade den fysiska styrkan och en muskulös kropp vara 
en av de viktigaste faktorerna i vad som definierade ”en riktig man”, medan endast en av ungdo-
marna tog upp en muskulös kropp och fysisk styrka, som tecken på att någon är ”en riktig man”. 
Detta kan visserligen bero på att ungdomarna valde att fokusera på andra saker, än på hur ”en 
riktig man” skall se ut. De kanske egentligen tyckte att ”en riktig man” skall ha en muskulös 
kropp och vara fysiskt stark, men valde att beskriva andra saker. De kan också ha ansett att det 
var en självklarhet att ”en riktig man” skall vara fysiskt stark och muskulös och därför valt att inte 
nämna detta, i deras ögon, självklara. 

Ungdomarnas beskrivning av hur de vill vara, när de är vuxna män 

Hur vill ungdomarna vara, när de är vuxna män? 

Ungdomarnas beskrivning av hur de själva ville bli som vuxna män varierade något, men huvud-
dragen var likartade, med fokus på att vara social, öppen och någon man kan lita på. En av ung-
domarna tog även här upp yttre företräden, såsom en muskulös kropp och att se välvårdad ut. 
Att nå framgång i yrkeslivet nämnde två av ungdomarna som något de ville uppnå. 

Elias: …även fast man blir äldre kommer jag alltid vilja se ut som en muskulös… alltid se 
välvårdad ut att man får det intrycket när man väl ser mig, så, ja, det tror jag. [ --- ] En man 
ska vara som… öppen och ärlig, se väldigt vältränad ut, ge ett bra intryck, väldigt, väldigt po-
sitiv… kanske alltid… 

Benjamin: …som vuxen..? ja, så där social, lättsamt… Generellt stå för sina åsikter och den 
man är… Trygg… 
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Analys 

Att vara social, öppen och ärlig var något samtliga ungdomar valde att ta med, som beteenden de 
ville ha som vuxna. Önskan att vara sociala och öppna, kan ses som ett uttryck för ungdomarnas 
önskan att vara populära och omtyckta av omgivningen. Att vara omtyckt och accepteras av om-
givningen, att ”…ge ett bra intryck…”, var något som flera av ungdomarna gav uttryck för, inte 
bara en gång, utan upprepade gånger, vid intervjutillfället. Man kan tänka sig att det krävs en viss 
anpassningsförmåga hos ungdomarna, för att bli omtyckta och accepterade. Enligt Connell finns 
det en enorm variation av beteenden och personligheter i samhället, men vissa ger mer positiva 
effekter och gynnas pga. detta (2003, s. 109-110). Om popularitet är en viktig faktor hos flera av 
ungdomarna, kan man tänka sig att just dessa ungdomar är mer benägna att anpassa sig efter, vad 
de tror, är mer acceptabla och populära beteenden i samhället, för att uppnå popularitet. För att 
göra det behöver de troligen inte bara utröna vad som är uppskattade beteenden, utan också vad 
som ses som mindre önskvärda beteende och eventuellt ta avstånd från dessa beteenden. 

Frågan man kan ställa sig är hur många olika identiteter ungdomarna påtar sig, för att anpassa sig, 
med tanke på hur många olika relationsstrukturer de befinner sig i och hur de klarar av att hante-
ra alla dessa identiteter. Man kan tänka sig en relationsstruktur mellan ungdomarna och deras 
föräldrar, en mellan ungdomarna och lagkamraterna, en mellan ungdomarna och tränarna och så 
vidare. Enligt Nordberg konstrueras och omkonstrueras identiteter ständigt och hon menar att en 
man kan definiera sig som en man ibland, för att i andra situationer definiera sig som t.ex. pappa, 
make, läkare (1999, 278-279. Ungdomarna, som, om man utgår ifrån Connells resonemang, be-
finner sig i en fas av livet, där man ofta provar många olika beteenden och utvecklar många olika 
personligheter parallellt med varandra, prövar sannolikt en mängd olika beteenden och utvecklar 
olika personligheter parallellt med varandra, vilket skulle kunna innebära ett konstant identitets-
skapande bland ungdomarna, där de konstruerar och omkonstruerar sina olika identiteter, för att 
så småningom troligen få en mer fast personlighet (2003, s. 109-110). 

Enligt Koivula kan en sport anses som manlig, om den skapar en känsla av samhörighet och 
identitet bland de män som utövar den, som är distinkt avskild från det kvinnliga könet (1999, s. 
27). Männen skapar m.a.o. en egen manlig grupptillhörighet och de socialiseras in i en manlig 
identitet, genom den sport de utövar. Om man utgår ifrån Koivulas resonemang skulle ungdo-
marna, genom fotbollen, få en känsla av samhörighet och identitet, som är distinkt avskild från 
det kvinnliga könet. Detta resonemang stärks utav ungdomarnas beskrivningar av hur de vill bli 
som vuxna män, utifrån det perspektivet att ingen tar upp karaktärsdrag, såsom kärleksfull, rela-
tionsinriktad, bra på att lyssna, empatisk, lyhörd, förstående, anpassningsbar, som önskvärt. Flera 
av dessa karaktärsdrag verkar ungdomarna anse vara kvinnliga, då de tar upp några av dessa drag, 
vid beskrivningen av hur deras idealtjej skall vara.  

Beteenden hos ungdomarna 

Ilska och gråt 

Känslor, såsom gråt och ilska var något ungdomarna menade att man fick visa inom fotbollsvärl-
den, men trots att alla ungdomarna sa att detta var tämligen acceptabla beteenden, uttryckte alla 
samtidigt en form av ambivalens, då det framkom att detta i realiteten i så fall bara skedde vid 
särskilda tillfällen, när det gällde gråt och i vissa former, när det gällde både gråt och ilska  

Vad särskilda tillfällen innebar avseende gråt var tydligt: vid en förlust och då gärna en förlust av 
stor dignitet, såsom ett slutspel, eller vid fysiska skador. De olika former av gråt och ilska de unga 
männen beskrev som ibland förekommande var: tårar av upprördhet, smärta eller en tämligen 
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kontrollerad ilska. De flesta intervjupersoner reagerade med vad som verkade vara en viss förvir-
ring eller såg tveksamma ut om det var godkänt att gråta för att man var ledsen eller bli okontrol-
lerat arg. 

Elias: …visa ilska? Det tycker jag man får göra… Folk tycker att man inte får göra det, men 
vad f..n, det är klart man får visa lite ilska när man missar ett läge…  

Conny: Gråt kommer sällan fram, eftersom det inte finns något sånt i en matchsituation… 
Om jag bryter benet så förstår jag om det… 

Att visa ilska vid träningar och matcher av mindre dignitet verkade vara acceptabelt bland dem 
som spelade på elitnivå fotbollsmässigt, men även här handlade det om att ha kontroll över ilskan 
och inte tappa fattningen fullkomligt. Detta kunde ske om en lagkamrat inte var tillräckligt seriös 
och inte satsade tillräckligt hårt på träningar eller matcher, enligt ungdomarna.  

Ilska kunde, bland dem som inte spelade på elitnivå, hänföras till förlust och/eller en känsla av att 
ha blivit orättvist behandlad av domaren. Detta skedde vid viktiga matcher. Man visade sällan 
ilska, bara en smärre irritation, vid träningar eller andra aktiviteter tillsammans med laget och det-
ta skedde endast om man utsattes för någon form av smärta eller om någon spelade dåligt. En av 
ungdomarna kommenterade detta med följande ord: ”…det här är inte elitidrott, det är breddidrott… 
Alltså är det en annan inställning…”. 

Men vad gör man om någon visar ilska eller gråter? Samtliga ungdomar svarade att då får man 
stötta eller lugna ner, vilket både ungdomarna och tränarna gjorde. Stöttningen kunde bestå i att 
man sa åt den som grät eller var arg att rycka upp sig och ta sig samman, ”…upp med huvudet…”. 
Man kunde också ge en ryggdunk eller liknande, som stöd. Ungdomarna verkade förutsätta att 
den som grät eller var arg snabbt skulle få kontroll över känslorna och att en ryggdunk eller några 
ord om att ”…skit i det där, ryck upp dig…” eller ”…det ordnar sig, ta det lugnt …” skulle räcka för att 
lugna ned. 

Elias: Vad tränaren gör? …det är väl mest bara pusch på… Upp med huvudet… Men det… 
Vi har inte råkat ut för någon sån där förlust, i nån semifinal eller nåt sånt där, eller åkt ur i 
nån turnering… Vi har inte gjort det… så alla varit ledsna, förbannade när vi, eller om vi, 
förlorat några matcher… Det är väl inte att vi blir ledsna… Det är väl mer att vi… mest så… 
lite besvikelse, och så…  

En viss ilska kunde även ses som positivt, enligt en av ungdomarna. Han upplevde att han och 
hans lagkamrater blev mer ”…taggade…”, när de var lite aggressiva och detta gällde både under 
match och vid träning. Det handlade dock om en kontrollerad ilska, vilket tydligen skulle göra att 
ungdomarna fick mer ”…vinnarskalle…”. 

Brist på självkontroll verkade ignoreras eller ses av ungdomarna med avståndstagande ögon. In-
trycket som ungdomarna gav var att de antingen lärt sig att inte tappa självkontrollen, i alla fall 
när de befann sig inom fotbollsvärlden och de visade istället upp de beteenden som troligen var 
socialt accepterade och som uppmuntrades inom laget, såsom glädje, kontrollerad ilska/irritation, 
målmedvetenhet, en seriös inställning till fotbollen och att vara tävlingsinriktad. Att tappa kon-
trollen, att vara obehärskad, var ett koncept ungdomarna inte verkade förstå sig på eller var vana 
vid. Kanske på grund av att det sällan eller aldrig förekom att någon av spelarna i fotbollslagen 
uppträdde på det sättet eller hade gjort det på länge, enligt dem.  
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Alla hade dock gråtit någon gång och de flesta hade blivit obehärskat arga, men detta hade skett 
när de var mindre och hörde det förflutna till. De flesta uppgav att de gråtit senast vid 10-12 års 
ålder. En av ungdomarna beskrev dock hur ett annat lag nyligen hade agerat efter en matchförlust 
av stor dignitet och gav en kommentar som kan tolkas som att detta skulle kunna ha något att 
göra med motståndarlagets kulturella bakgrund. Flera av det lagets spelare hade, enligt honom, 
gråtit. Spelarna i det andra laget kommer till största delen från icke-nordiska länder. 

Elias: …vi hade en slutspelsmatch i helgen och då förlorade dom… då vann vi… och [ … ] 
förlorade och några av deras spelare gick in och grät mycket… Det är väl deras naturlighet… 

Analys 

Om man gör en tolkning av vad ”…det är väl deras naturlighet…” innebär, i citatet ovan, kan man 
tänka sig att uttalandet grundar sig i en syn på andra kulturer, som baseras på att det är accepta-
belt och naturligt att visa känslor, såsom gråt, i dessa kulturer. En annan tolkning skulle kunna 
vara att ungdomar från andra kulturer inte har lärt sig samma självkontroll, som ungdomar från 
den svenska kulturen. De är, för att dra en parallell till Foucaults resonemang, inte lika väldisci-
plinerade, som de svenska ungdomarna (i Ambjörnsson, 2006, s. 46). Då ungdomarna i studien 
framhåller att man inte visar okontrollerad ilska eller gråter, kan uttalandet också tolkas som 
omedvetet negativt eller nedvärderande, utifrån den synvinkeln att de beteenden som ses som 
”…naturlighet…” hos ungdomar från andra kulturer, är beteenden som de svenska ungdomarna 
har tränat bort. 

Enligt Nilsson formas pojkar till män, genom inlärda beteenden. Manligheten måste erövras, ge-
nom att pojkarna övervinner olika prov och tester. (Nilsson, 1999, s. 16) Ungdomarnas beskriv-
ning av känslor, såsom ilska och gråt, kan jämföras med Nilsson, utifrån den synvinkeln att de 
verkar ha lärt sig hantera starka känslor och har anpassat sig till vad som är godkända beteenden, 
inom fotbollsvärlden, avseende gråt och ilska. Detta kan ses som en form av test, av ungdomar-
nas förmåga att behålla självkontrollen.  

Enligt Nordberg beskrevs det som omanligt att gråta offentligt, att visa känslosamhet och att inte 
kunna behärska sig, när man frågade personer födda under 1800-talet om omanliga beteenden 
(1999, s. 279-280). Ungdomarna beskriver visserligen inte gråt och obehärskad ilska som omanli-
ga beteenden, men de ger samtidigt uttryck för att detta troligen inte är godkända beteenden, 
genom att det inte förekommer bland ungdomarna. Det är inte så att dessa beteenden aldrig har 
förekommit, utan alla ungdomarna säger att de tidigare har visat dessa känslor. Det handlar m.a.o. 
om känslor som numera är borttagna ur ungdomarnas känslorepertoar, genom att de kanske un-
dertryckt dem eller lärt sig att hantera dem och kanalisera dem på ett annat sätt. Man kan därmed 
tänka sig att den syn på omanligt beteende, som tidigare rådde enligt Nordberg, eventuellt fortfa-
rande kan appliceras på ungdomarna i den här studien.  

Barlebo Wennberg (2001, s. 58) påtalar att det som uppfattas som naturligt, t.ex. att det skulle 
vara biologiskt betingat att man gråter vid sorg, i själva verket är format genom social påverkan 
och enligt Connell skapas inte genusordningen biologiskt, utan socialt, via styrkan som finns i de 
strukturer, som sätter gränser för det individuella handlandet. En relationsstruktur är, säger Con-
nell, en sådan struktur. Relationsstrukturer kan ge individer begränsade möjligheter och anger 
vilka konsekvenser vissa val kommer att få. (Connell, 2003, s. 22, 77) Ungdomarna kan sägas 
befinna sig i en relationsstruktur, när de är tillsammans, inom fotbollslaget. Den relationsstruktur 
som verkar råda, är en relationsstruktur som begränsar ungdomarnas möjligheter att få visa starka 
känslor, såsom gråt och ilska.  
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Ekenstam menar att män är mer rädda för att tappa självkontrollen, än kvinnor. Mycket av det 
ungdomarna beskrev, handlade just om att behålla en viss form av kontroll, över starka känslor, 
såsom ilska och gråt. Enligt Ekenstam kan mäns rädsla för att inte ha kontroll, kopplas till att 
män satsar mer på karriären, har svårare att släppa fram känslor och är mer aggressiva än kvinnor. 
(Ekenstam, 1999, s. 159) Man kan relatera detta till ungdomarnas beskrivning av att man kontrol-
lerar sina känslor, ifråga om ilska och gråt, men även till att en av ungdomarna tog upp att en viss 
form av aggressivitet kan ses som positivt, utifrån den aspekten att man blir mer ”…taggad…” 
och får mer ”…vinnarskalle…”, vilket också kan sammankopplas med mäns högre motivation att 
göra karriär, m.a.o. att de är mer tävlingsinriktade än kvinnor generellt. Det intressanta är att man 
kan, som Ekenstam, göra en koppling till begreppet självkontroll. Är det så att ungdomarna har 
lärt sig självkontroll, utifrån en bra aspekt, genom att kanalisera olika känslor på andra, mer posi-
tiva sätt, än ilska och gråt, eller har de bara lärt sig att dölja dessa känslor och trycka ner dem?  

Humor 

Ungdomarna uttryckte att det förekom en hel del grova skämt i omklädningsrummet, men även 
vid andra situationer och enligt dem rådde det en rå, men hjärtlig jargong, både mellan tränare 
och spelare, men framförallt mellan spelarna i laget. Ingen valde att återberätta något av skämten. 
Man kunde även skämta under match och träning, så länge detta inte påverkade spelet negativt, 
menade flera av ungdomarna. Deras beskrivning av vilken sorts skämt och humor som domine-
rade i lagen gav anledning att tro att det handlade mycket om att driva med varandra, på ett i laget 
socialt accepterat sätt. Man kallade kanske någon i laget för ”…kärring…”, om den presterade lite 
sämre eller gav den något annat, i ungdomarnas ögon, roligt ”smeknamn”.  

Om någon var trött eller lite grinig kunde man reta den och säga något som t.ex. att den inte skul-
le vara en sån ”…fjolla…”. De flesta ungdomarna menade att humorn och jargongen visserligen 
kunde vara ganska rå och någon menade att den ibland kunde vara fördomsfull, men samtidigt sa 
alla att man inte tog det hela på så stort allvar, att det bara var på skoj och att det var överdrivet 
grabbigt och barnsligt, men utan någon djupare substans. När man lämnade fotbollsvärlden, me-
nade någon, tog man inte med sig åsikterna humorn verkade ge uttryck för. Någon menade att 
”…grabbar håller alltid på så där… I omklädningsrummet efter gympan också…” 

Flera av ungdomarna kunde dock se ett problem med humorn, om någon i laget skulle visa sig 
vara homosexuell. Risken fanns då, enligt ungdomarna, att man skulle kunna såra den som var 
homosexuell, med den typen av skämt som förekom i de olika lagen. Här menade dock de ung-
domar som tog upp detta att man i så fall skulle få ändra på sin humor. Det skulle enligt dem bli 
svårt, till att börja med, men ingen av dem såg det som omöjligt, bara besvärligt i övergångsske-
det, då det på grund av detta skulle bli en ny dynamik i laget och en omställning för alla lagmed-
lemmarna.  

Christoffer: …men alltså… Kanske om någon skulle gå ut med det (att den är homosexu-
ell)… Kanske humorn är lite för hård… Kanske någon skulle ta illa upp… Må dåligt… så 
tror jag… Det är olika i olika lag, det beror på hur stämningen är i laget… 

Benjamin: …det kan försvåra humorn och man kan bli spänd, inte koppla av i laget på sam-
ma sätt, till att börja med… Lite sån där macho-kultur, om du fattar... Men sen, sen skulle man 
vänja sig… Det går alltid, allt går… Skulle bara ta lite tid… 
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Analys 

Humorn, som verkar vara allmänt rådande inom de tre fotbollslagen, använder omdömen, t.ex. 
”…fjolla…” eller ”…kärring…”, som kan tyckas nedvärdera både kvinnor och feminina respektive 
homosexuella män, eftersom man enkom begagnar dessa omdömen när någon av lagmedlem-
marna gjort något som anses mindre bra. Man kan här göra en liknelse med det Dahlén säger, när 
han menar att det är ovanligt att man hänvisar till vad som anses vara mer kvinnliga egenskaper, 
om man beskriver en manlig idrottare, förutsatt att det inte används som ett sätt att kränka och 
nedvärdera den manliga idrottaren ifråga (1995, s. 207). 

Utifrån ungdomarnas beskrivning av den humor som är rådande, skulle man kunna dra slutsatsen 
att ungdomarna till stor del konstruerar sin maskulinitet, genom att definiera vad de inte är. Ge-
nom att markera, när någon gör något som inte ses som ett godkänt beteende och då kalla denne 
för t.ex. ”…kärring…” eller ”…fjolla…”, tar man avstånd till vissa företeelser som kan anses vara 
icke-maskulina och konstruerar en maskulinitet, som kan sägas baseras på vad man inte är, likväl 
som på vad man är. Man kan jämföra med strukturalismens tankar, utifrån Ambjörnssons be-
skrivning, om att en betydelse alltid skapas i relation till något annat, t.ex. att ordet man får sin 
betydelse, genom att ungdomarna kan peka ut vad som anses omanligt och på så sätt markera en 
skillnad (2006, s. 37). Genom att göra så, kan man säga att de konstruerar sin maskulinitet genom 
att ta avstånd från det som anses icke-maskulint i dagens svenska samhälle. 

Fundberg beskriver hur pojkarna i Bollinge If fotbollslag skämtade om sexualitet och att man 
hade ett eget språkbruk i laget där mycket kretsade kring områden som kvinnlighet kontra man-
lighet, heterosexualitet kontra homosexualitet och invandraren kontra svensken. Enligt Fundberg 
rådde en hegemonisk manlighet i fotbollslaget, där man accepterade beteenden som man antagli-
gen inte skulle ha accepterat utanför fotbollslaget. Hela lagets gemenskap byggde på ett slags hyl-
lande och deltagande i en hegemonisk gemenskap, där både kvinnor och de grupper av män som 
tillskrevs feminina drag sågs som underordnad den egna gruppen. (Fundberg, 2003, s. 194) Om 
man drar paralleller till ungdomarna i denna studie, kan en tolkning vara att samma form av he-
gemonisk maskulinitet är gällande bland dessa ungdomar, när de befinner sig inom fotbollsvärl-
den. Precis som pojkarna i Bollinge If, uttrycker ungdomarna att de har en tämligen fördomsfull 
humor, där vissa grupper kan känna sig utpekade och ta illa vid sig, om de hade spelat fotboll i 
ungdomarnas lag.   

Flera av ungdomarna menade dock att den humor de hade inom fotbollslaget inte var den humor 
de gav uttryck för när de befann sig i situationer utanför fotbollslaget, vilket indikerar att ungdo-
marna, precis som pojkarna i Fundbergs studie, inte självklart bär med sig den hegemoniska mas-
kuliniteten när de befinner sig utanför fotbollsvärlden. Detta innebär på intet sätt att de inte peri-
odvis befinner sig i olika relationsstrukturer, utanför fotbollsvärlden, där hegemonisk maskulinitet 
dominerar, utan enkom att de också troligtvis befinner sig i andra relationsstrukturer, där andra 
former av maskulinitet är mer dominerande, än den hegemoniska, när de befinner sig utanför 
fotbollsvärlden. 

Ungdomarnas beskrivning av vad som kan ses som icke-maskulint 

Överdriven maskulinitet och feminina killar 

Flera av ungdomarna menade på att överdriven maskulinitet var omanligt och beskrev då den 
kaxige, stöddige, supermacho killen. Enligt ungdomarna var sådana killar väldigt pinsamma och 
något man inte ville efterlikna eller bli jämförd med. 
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Christoffer: Omanlig man, det är väl nån som tror att de bara är råstyrka… eller va kaxig… 
Tro att han är bättre än alla andra, överdriva… Jag känner ingen sån, som jag kan komma 
ihåg… Undviker i så fall… 

En av ungdomarna uttryckte att det lätt kunde uppfattas som ”…lite fjolligt…” med feminina killar 
i stora killgrupper, såsom ett fotbollslag och en annan menade på att det kunde uppfattas som 
”…töntigt…”. Ytterligare en menade att det skulle vara svårt för någon att uppträda mer feminint 
och samtidigt vara med i ett fotbollslag. Flertalet sa att man säkert skulle bli retad inom laget, om 
man var mer feminin, åtminstone, som någon sa, till att börja med. En av ungdomarna menade 
att man säkert skulle hitta vänner, som också var mer feminina, om man var feminin. Han upp-
levde, precis som flertalet av ungdomarna, inte att någon kille han kände som spelade fotboll var 
lite mer feminin. Flera tog även upp klädstil när de skulle definiera en feminin kille. Ingen av 
ungdomarna uttryckte sig negativt om feminina killar, utan flertalet gav ett neutralt intryck och en 
av ungdomarna menade att ”…det bara är kul liksom olika personligheter…” och såg det som positivt. 
Någon trodde att man reagerade olika på feminina killar beroende på kulturell bakgrund och sa 
följande: ”…vissa kommer kanske från såna kulturer, där sånt där är förbjudet...” 

Conny: …skulle nog skoja lite med dom först… [ … ] …det kanske inte är så bra, men det 
är ju så det är… Sen… …skulle han börja klä sig feminint, får han göra det… Det är inget 
jag har problem med… Vi är ett fotbollslag, vi är inte en förening för folk som är omanli-
ga… 

Analys 

Ungdomarna beskriver vilka beteenden som kan ses som avvikande från normen, såsom den 
kaxige, stöddige, supermacho killen, som enligt ungdomarnas har en överdriven maskulinitet och 
är pinsam eller den feminine killen, som man nog enligt ungdomarna skulle driva med, om han 
befann sig inom fotbollsvärlden. Ingen av ungdomarna ansåg sig ha dessa beteenden eller kunde 
applicera dem på någon inom fotbollslaget. Enligt Nordberg definierar män sin manlighet genom 
att dra paralleller till andra män och poängtera olikheter mellan män och kvinnor (1999, s. 283). 
Man skulle kunna göra en liknelse till ungdomarna i studien och säga att de dels definierar sin 
manlighet genom att dra paralleller till andra män och poängtera olikheter mellan män och kvin-
nor, men dels också definierar sin manlighet genom att poängtera skillnader mellan olika män, 
t.ex. vad ungdomarna definierar som en normal man, en feminin man och en överdrivet maskulin 
man.  

Att klä sig lite tjejigt var ett yttre attribut som en del av ungdomarna tog upp för att beskriva fe-
minina killar. När Connell pratar om genusordningen, nämner han relationsstrukturer. Relations-
strukturer, menar han, kan begränsa individens valmöjligheter. Ett exempel på en sådan begräns-
ning är den negativa reaktion man troligen skulle få av omgivningen, om man började klä sig i 
mer feminina kläder, såsom typiska kvinnokläder. Connell menar också, att många ungdomar 
provar en mängd olika beteenden och identiteter, för att till slut, förhoppningsvis, nå fram till den 
man är och vill vara. (Connell, 2003, s. 22, 77) Ett sätt av många, att pröva vägen dit, kan vara att 
klä sig i exempelvis kvinnokläder, förutsatt att ungdomarna vågade.  
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Maskulina tjejer 

Ungdomarna hade varierande beskrivningar av hur en maskulin tjej är. Hälften valde att beskriva 
en maskulin tjej utifrån hur hon ser ut och menade på att en maskulin tjej är mindre intresserad 
av smink, har en mer maskulin frisyr och klär sig mer som en kille än vad tjejer i gemen gör. Nå-
gon trodde att maskulina tjejer i regel är idrottsintresserade och en av ungdomarna menade på att 
den största skillnaden mellan maskulina tjejer och icke-maskulina tjejer var att det ”…känns mer 
som en sån här kompis man pratar med, istället för att det är en tjej man pratar med och det är största skillna-
den, tycker jag…”. Några berättade att de hade tjejkompisar som var maskulina och menade att 
dessa tjejkompisar var snälla, trevliga, pratglada och lite mer råa än ”vanliga tjejer” i språket och 
humorn, ”…nästan som vi brukar…” och att de trivdes med dem. Flera påpekade att de tyckte att 
det är valfritt hur man vill vara, så länge man mår bra och är nöjd själv. De ungdomar som fick 
följdfrågan om de kunde tänka sig att vara tillsammans med en maskulin tjej menade dock att de 
inte kunde tänka sig det och en sa följande om en tjej han umgicks med: ”…attraktiv, ja, det är 
hon… Fast jag kanske inte gör det, fast det finns nog många som gör det…” 

Analys 

Om man relaterar till det Larsson säger, att när kvinnor och män inom idrotten varken ser ut eller 
beter sig som omgivningen förväntar sig, kan man ibland ifrågasätta deras sexuella identitet (H. 
Larsson, 2005, s. 132). Här kan man undra om inte ungdomarna omedvetet eller medvetet ifråga-
sätter de maskulina tjejernas sexuella identitet. Dessa tjejer faller kanske inte in i ramen för det 
”välbekanta” för ungdomarna, vilket gör att de känner sig osäkra på vilken sexuell identitet tjejer-
na har. Detta kan i sin tur göra ungdomarna osäkra i sin egen sexuella identitet, på så sätt att det 
inte är självklart att bara för att man är tjej ska man vara feminin. Kan tjejer vara maskulina, kan 
pojkar kanske vara feminina, är en fråga ungdomarna måhända ställer sig. Å andra sidan kan det 
förstärka deras egen sexuella identitet, på så sätt att ungdomarna känner sig mer ”manliga” i för-
hållande till dessa tjejer, än till vissa killkompisar och därför trivs att umgås med dem. Att inleda 
ett förhållande känns däremot inte som ett alternativ, då ungdomarna inte ”får klara signaler” 
från de här tjejerna, att det är killar de är intresserade av.  

Idealpartnern, flickvännen 

Några egenskaper nämndes av flertalet ungdomar som önskvärda hos en flickvän, såsom att hon 
skulle vara snäll, glad, omtänksam och social. En av ungdomarna menade att det var en förutsätt-
ning att hans flickvän var anpassningsbar, då fotbollen tog så mycket av hans tid och relationen 
därmed måste komma i andra hand. En annan menade att det var en grundförutsättning att hans 
flickvän gick bra ihop med hans vänner, om han överhuvudtaget skulle inleda en relation och 
ytterligare en av ungdomarna ansåg att en förstående flickvän var viktigt. Flera tog upp att det 
skulle vara lätt att prata med idealflickvännen och att hon skulle vara ”…öppen…”. Några tog upp 
att det var viktigt att kunna lita på sin idealtjej. Endast en tog upp utseende som en faktor, när 
han skulle beskriva sin idealflickvän och sa att han ville ha en söt flickvän. En av ungdomarna 
beskrev sin nuvarande flickvän på följande sätt: ”…hon är väldigt öppen, folk har lätt att tycka om hen-
ne… Hon är framåt och glad…” och han menade att hon var hans idealtjej, annars skulle han inte 
vara tillsammans med henne.  
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Analys 

Enligt Connell behandlas kvinnor ofta som bihang till männen och detta kan appliceras på några 
av ungdomarnas beskrivning av att idealkvinnan på olika sätt skall anpassa sig till dem, för att det 
skall gå att inleda en relation (2003, s. 17). En tolkning av de ungdomarnas syn på detta är att den 
kvinnliga idealpartnern är underordnad mannen, då hon skall anpassa sig efter honom.  

Homosexualitet 

Ungdomarnas beskrivning av vad de tyckte om homosexuella män varierade. En av ungdomarna 
menade att han visserligen inte hade något emot homosexuella män, men sa samtidigt att han 
”…står absolut inte på deras sida heller…”, en annan menade att det både var jobbigt och intressant 
med homosexuella män, men sa också att det ”…kommer som en chock när man hör det för första gång-
en…” Några ville inte yttra sig om vad de tyckte om homosexuella män, då de trodde att de inte 
kände någon som var homosexuell och därför inte upplevde att de kunde svara på frågan. Ingen 
var öppet negativ till homosexuella män. Några beteenden flera härledde till homosexuella män 
var att de var modeintresserade och kunde ”…klassas väl lite fjolligt…”. Någon menade att homo-
sexuellas modemedvetenhet ibland kunde ”…bli för mycket också…”. En av ungdomarna sa att han 
kände både feminina och maskulina homosexuella män. 

De åsikter ungdomarna uttryckte, avseende homosexuella kvinnor, var tämligen homogena. Alla, 
utom en, uppgav att de inte hade något emot homosexuella kvinnor. Den av ungdomarna som 
uttryckte ett visst ogillande, sa följande: ”…jag bryr mig inte så mycket om såna… Jag har väldigt svårt 
att gilla såna…”. En av ungdomarna beskrev homosexuella kvinnor på följande sätt:  

Elias: …Dom är lite som en kille… Är bara det, att dom är som dom är… Vi är som vi är… 
Det är kanske lite svårt och veta… att vi är ganska lika, vi…  

Några av ungdomarna menade också att homosexuella män och kvinnor inte kunde definieras 
som riktiga män och kvinnor, medan andra sa att det var självklart att även homosexuella män 
och kvinnor skulle definieras som riktiga män respektive kvinnor. 

Ingen av ungdomarna trodde att någon av lagkamraterna var homosexuell, även om en av ung-
domarna uttryckte följande: ”…Nej, han har inte sagt det i alla fall… Jag kan inte säga på rak arm att jag 
tror att någon är det heller, faktiskt… Nej, inte vad jag vet… Skulle det var det, skulle jag få reda på det förr 
eller senare, tror jag…” På frågan om varför man inte skulle våga gå ut med att man är homosexuell, 
svarade i stort sätt alla ungdomarna likadant. De menade att omgivningen kunde reagera negativt 
och att det nog skulle bli svårt för den som gick ut med sin homosexualitet. Enligt flera kunde det 
bli problem att ”komma ut” inom fotbollsvärlden, pga. att man inte var van vid homosexuella 
och någon menade på att det troligen fanns ett stort mörkertal, när det gällde homosexuella inom 
fotbollsvärlden. Enligt en av ungdomarna kanske man skämdes för mycket för att våga ”komma 
ut” med sin homosexualitet. Flera tog upp att det visserligen skulle vara svårt för den som ”kom 
ut”, inom fotbollsvärlden, men att det efter en tid skulle fungera, när man hade vant sig. 

Benjamin: …det är nog mörkertal, om någon är homo, ingen är öppet homo... …skulle nog 
vara svårt och bli ramaskri... Rätt grabbig stämning i laget… Finns inte plats... Hjärtlig men 
rått stämning... Så där… fjolla… Nog svårt att komma ut som kille, inom laget och inom fot-
bollsvärlden, för man inte är van…  
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Andreas: Tror inte någon är homosexuell, men vet inte… Men om… då inte berättat om 
det… För kanske inte passar… inte passar i laget, men om… …då får man göra om, så det 
passar… Inte omöjligt, allt går…  

Några uttryckte sig lite tveksamt till hur de skulle reagera om någon i deras nära omgivning skulle 
”komma ut” med att den var homosexuell, men alla menade att man i så fall fick acceptera detta 
och anpassa sig efter detta. 

Christoffer: Om det var någon man har mycket kontakt med… Kanske att man inte skulle 
ha kontakt lika mycket..?  

Analys 

Ingen av ungdomarna uppgav att någon i deras respektive lag var homosexuell. Detta utesluter 
dock inte att det finns homosexuella bland lagmedlemmarna, då de som är homosexuella kanske 
inte har gått ut offentligt än. Eftersom alla ungdomarna uttryckte att det vore svårt att komma ut, 
som homosexuell man, inom fotbollsvärlden, kan man göra tolkningen att det är den heteronor-
mativa normen som råder, bland både tränare och spelare. Detta resonemang stärks av ungdo-
marnas beskrivning av feminina killar och den humor som verkar dominera inom lagen. Ungdo-
marna ger huvudsakligen ett neutralt intryck, vid frågor om homosexuella män, även om någon 
uttrycker sig mer negativt. Detta indikerar att ungdomarna inte tar medvetet avstånd från homo-
sexuella män och att de troligen inte kan klassas som homofobiska3. Det handlar snarare om att 
de tar ett omedvetet avstånd från homosexuella män, därför att homosexualitet bland ungdomar-
na ses som icke-maskulint och de verkar delvis konstruera sin maskulinitet, genom att definiera 
vad de inte är, såsom kvinna, feminin kille, övermaskulin kille, okontrollerad, starkt känslomässig, 
homosexuell. 

Ungdomarnas beskrivning av föräldrarna 

Föräldrarna 

Man hade positiva beskrivningar av sina fäder, de var sociala, roliga, ungdomliga utan att vara 
”…pinsamma…”, ”…mer som en kompis…”, men även trygga och bra förebilder. Flera av ungdo-
marna uppgav att deras fäder arbetade mycket och att det var den egenskapen som ungdomarna i 
flertalet fall tyckte sämst om. Mödrarna beskrevs också i positiva ordalag, såsom ”Hon är snäll…”, 
”…hon stöttar mig…” och ”Hon har alltid tid.” Samtliga ungdomar uppgav att de hade mycket stöd 
hemifrån, av respektive föräldrar, men att stödet såg olika ut. Mödrarna kom med ”…matlådor och 
sånt…” och fäderna ringde och frågade ”…hur läget var.”. De flesta uppgav att föräldrarna hade 
påverkat deras idrottsval. Mödrarna hade dock inte haft en lika framträdande roll i ungdomarnas 
idrottsval, såsom fäderna, men ändock funnits där och stöttat ungdomarna i deras fotbollskarriä-
rer. 

Benjamin: …alltid varit hemma när jag kommer hem och så där… (Angående modern)  

                                                 
3 ”Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck för 
en starkt negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor.” (HomO, 2008) 



32 
} 

Conny: Farsan har alltid gillat fotboll, morsan har inte gjort det lika mycket, men hon har 
ändå följt mig… 

Analys 

Ungdomarnas beskrivning av föräldrarna var övervägande positiv. Däremot gav ungdomarna en 
tämligen stereotypt bild av arbetsfördelningen, som rådde mellan föräldrarna. Modern fanns alltid 
hemma och lagade mat, fadern var social, mer som en kompis och intresserad av ungdomarnas 
fotbollskarriär, men borta mycket. Då flertalet av ungdomarna ansåg att deras fäder betedde sig 
som ”en riktig man” och då de flesta uppgav att den person de beundrade mest var fäderna, eller 
någon annan närstående, manlig släkting, kan detta tolkas som att ungdomarna till viss del kon-
struerar sin maskulinitet genom att efterlikna sina fäder eller andra närstående, manliga släktingar.  

Ungdomarnas beskrivning av fotbollen, laget och tränaren 

Fotbollen, laget och tränaren 

Flera av de intervjuade ungdomarna uppgav att laget och lagkamraterna betydde väldigt mycket. 
Ungdomarna uttryckte att de hade förtroende för lagkamraterna och en av ungdomarna sa: ”…de 
flesta i laget är som en extra familj...”. Alla ungdomarna menade att man hade kul tillsammans, i laget. 
En del av ungdomarna hade spelat länge tillsammans med respektive lag, medan andra var förhål-
landevis nya i laget. Detta verkade dock inte påverka förtroendet eller betydelsen av laget för 
ungdomarna. Det ungdomarna ständigt återkom till, var den glädje de kände över att få spela 
fotboll. 

Christoffer: …att man ska må bra själv, när jag har kompisar omkring mig, som jag känner 
mig omtyckt av och som känner sig omtyckta av mig… Så mår jag bättre själv… Jag tycker 
inte det är så kul att vara ensam... Mår bättre om jag har flera omkring mig… 

Conny: …man har inget socialt umgänge med laget… Det är ändå ganska viktigt nu, när vi 
spelar breddidrott… Hade det varit elitidrott, hade det varit skit samma… Att man har kom-
pisar i laget är nästan viktigare, än hur bra man är på plan… 

Rasmus: Jag spelar fotboll för att jag tycker att det är det roligast som finns, det gör jag i livet, 
i alla fall just nu.” 

Nästan alla ungdomar gav uttryck för att man under match skulle vara fokuserad, koncentrerad 
och vilja vinna. Det var viktigt att man kämpade för sitt lag. Att just laget får en framträdande 
plats hos ungdomarna kan kopplas till det som Koivula tar upp, att männen skapar en egen man-
lig grupptillhörighet och att ”…de socialiseras in i en manlig identitet genom den sport de utövar.”. (1999, 
s.27) 

Conny: …man måste va taggad och vilja vinna, annars har du ingenting där att göra… Hur 
långt din 100-procentiga glöd att vinna, är personligt… Men jag diggar mer såna som… har 
en djävlaranamma och vågar ta för sig och vågar gå in med kropp på fotbollsplanen, än såna 
som kanske inte vågar, av andra orsaker… 

Ingen av ungdomarna såg sina tränare som ställföreträdande föräldrar eller som grundtryggheter, 
men några uttryckte att de litade på sina tränare och i princip kunde prata med dem om vad som 
helst, även om de inte gjorde det. 



33 
} 

Benjamin: Visst kan jag prata med min tränare, om nått händer… men jag gör inte det… 
utan då pratar jag med pappa eller mamma eller nån kompis eller så, men om dom inte fanns, 
så… visst kan man… det tror jag nog, man kan…  

Tränaren beskrevs som viktig för laget, men inte för individen, annat än med det som har direkt 
med fotbollen att göra. Det var betydelsefullt att tränaren var duktig på att ge konstruktiv kritik, 
att han såg när en spelare hade en svacka i sin fotbollsutveckling och att han kunde se allas förde-
lar och nackdelar, både som fotbollsspelare och privatperson. Ingen av de tillfrågade uppgav att 
de hade någon starkare relation till sin tränare utanför planen.  

Elias: …han bryr sig väldigt mycket om hur gruppen mår, hur liksom spelarna mår och det 
tycker jag är bra som tränare att veta att gruppen mår bra och går åt samma håll och är eniga 
när det är lite kaos då känns det skönt att ha en tränare som vet att vi går samma väg som 
han… 

Analys 

Samtliga ungdomarna uppgav att mycket handlade om laget och att fotbollen var en lagidrott. 
Tränarens roll var att finnas där för gruppen, även om flera av ungdomar uppgav att tränaren 
också såg till varje spelares utveckling. Nilsson påtalar att hegemonisk maskulinitet inte behöver 
var speciellt synlig, på så sätt att det skulle krävs våld för att upprätthålla den. Det är mer som ett 
ideal som männen känner av och som genererar fördelar för dem, varför de upprätthåller den 
genom sina beteenden. (Nilsson, 1999, s. 17). Detta ideal kan upprätthållas av tränaren, medvetet 
eller omedvetet, likväl som tränaren kan välja att inte upprätthålla den hegemoniska maskulinite-
ten inom laget. Resultatet i denna studie indikerar att ungdomarnas olika tränare upprätthåller den 
hegemoniska maskuliniteten. Koivula menar att en egen manlig grupptillhörighet skapas av män-
nen och att ungdomar ”…socialiseras in i en manlig identitet genom den sport de utövar.” (1999, s 27) Här 
är det möjligt att så sker, men att det sker utan vetskap för ungdomarna. Alla ungdomarna upp-
gav att de spelade fotboll för att det var så roligt och en del menade att det var det roligaste som 
fanns.   

Sammandrag av resultatanalysen 

Sammanfattningsvis kan man säga att ungdomarnas beskrivning av ”en riktig man” och hur de 
själva vill bli som vuxna män, består av beteenden som inte kan ses som starka känslobeteenden, 
utan snarare rationella beteenden. Som vuxna vill de bli sociala, öppna och någon man kan lita på, 
men även omtyckta och lyckas i yrkeslivet. Deras beskrivning av ”en riktig man” och hur de ville 
bli som vuxna överensstämmer tämligen väl med den beskrivning de ger av sina fäder och de 
uttrycker också att det i huvudsak är fadern, eller någon annan närstående, som de uppfattar är 
som ”en riktig man”, av de män ungdomarna känner.  

Känslor, såsom ilska och gråt är bara tillåtet i vissa former och självbehärskning ses som positivt. 
Ungdomarnas humor är till viss del fördomsfull och indikerar att det är en hegemonisk maskuli-
nitet som råder inom fotbollslaget.  

Ungdomarnas beskrivning av vad som kan definieras som icke-maskulina beteenden indikerar att 
ungdomarna har den heteronormativa normen som grund. Kvinnor ses som mer relationsinrikta-
de och de drag som utmärker idealkvinnan är att hon bör vara snäll, glad, omtänksam, anpass-
ningsbar, förstående och social. Beteenden som är avvikande bland ungdomarna, såsom homo-
sexualitet, feminina eller övermaskulina killar, kan ge negativa konsekvenser, enligt ungdomarna.  
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Fotbollen, lagkamraterna och tränaren är viktiga för ungdomarna, när de befinner sig i fotbolls-
världen. De menar dock att de inte umgås mycket utanför fotbollsvärlden och att de, vid pro-
blem, inte brukar prata med sin tränare, utan vända sig till sina föräldrar eller vänner. Det som 
utmärker ungdomarna är den glädje de uppvisar, när de pratar om fotbollen, lagkamraterna och 
sina tränare. Fotboll är kul och det är huvudsakligen därför man spelar fotboll, enligt ungdomar-
na, även om alla var överens om att man skall ha ”… vinnarskalle…” och satsa allt, vid match och 
träning. 

Diskussion 

Av resultat 

Syftet med studien är att beskriva och tolka hur unga män, i åldern 16-18 år, boende i Stockholm 
med omnejd, som är aktiva inom lagidrotten fotboll, kan konstruera sin maskulinitet och att ana-
lysera detta ur ett genusperspektiv, vilket skall utvecklas nedan. 

Följande frågeställningar skall här besvaras: Hur förhåller sig de unga männen till det som kan 
anses icke-maskulint i vår kultur? Hur beskriver de unga männen att ”en riktig man” skall vara? 
Hur vill de själva bli, som vuxna män?  

Utöver detta kommer positiva och negativa aspekter av fotbollen att diskuteras. Förutom detta 
skall också studiens resultat jämföras med resultatet från tidigare forskning.  

Syfte och frågeställningar 

Ungdomarna i studien verkar konstruera sin maskulinitet i samspel med omgivningen, då de själva 
beskriver att de har olika roller och olika beteenden, beroende på vilken relationsstruktur de be-
finner sig i. De förebilder som ungdomarna framhöll, när de skulle beskriva någon som var som 
”en riktig man”, var fäderna eller någon annan närstående släkting, vilket indikerar att den närms-
ta omgivningen kan ha en mycket stark påverkan på ungdomarnas utveckling till män. De flesta 
ungdomarna gav intryck av att ha en ganska traditionell syn på manlighet och kvinnlighet, men 
verkade omedvetna om detta. Man kan ana en ambivalent syn hos dem, när de dels beskrev kvin-
nor och män som likvärdiga, dels gav uttryck för en uppdelning mellan könen, i form av de be-
skrivningar de delgav avseende femininitet och maskulinitet, manlighet och kvinnlighet, som kan 
tolkas utifrån det perspektivet att kvinnor och män skall ha olika roller och olika personlighets-
drag, för att vara kvinnliga respektive manliga.  

Masreliez-Steen argumenterar i en debattartikel i Svenska Dagbladet och säger följande: ”…män 
och kvinnor agerar utifrån sina egna livserfarenheter och samtidigt omedvetet förutsätter att dessa är överförbara 
mellan könen. [ --- ] Man utgår ifrån att likheten är mallen.” (2008). Flertalet av ungdomarna i studien 
menade just att det inte fanns några skillnader mellan könen, för att sedan ge väldigt stereotypa 
beskrivningar av kvinnor respektive män. Deras mödrar och fäder betedde sig enligt ungdomarna 
likadant, men vid en närmare analys kunde man konstatera att mödrarna skulle undvika att bli 
karriärmödrar och finnas tillhands, medan fäderna skulle vara mer som en kompis. Då fäderna i 
stor grad verkar påverka hur ungdomarna konstruerar sin maskulinitet, kan man tänka sig att den 
stereotypa könsuppdelning, som tycks råda i så gott som alla ungdomarnas familjer, sätter en 
stark prägel på hur ungdomarna konstruerar sin egen maskulinitet och gör så att gamla köns-
mönster konserveras.  
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Den maskulina identiteten konstrueras och omkonstrueras ständigt, menar Nordberg och hon 
utvecklar resonemanget med att någon av manligt kön ibland kan definierar sig som man, ibland 
som läkare etcetera. Hon säger vidare att vissa beteenden, t.ex. beteenden som anses utmärka ”en 
riktig man”, uppmuntras och ger vinningar socialt. Vad som utmärker ”en riktig man” varierar 
dock, beroende på var och när man lever, men även i vilket kontext man befinner sig i. (Nord-
berg, 1999, s. 278-279) Ungdomarna befinner sig i fotbollsvärlden en stor del av sin fritid, men de 
har även andra livsvärldar, där de har andra roller, t.ex. som syskon, studenter, barn, pojkvänner 
m.m. Den maskulinitet de konstruerar när de befinner sig inom fotbollsvärlden, är inte nödvän-
digtvis densamma som den de konstruerar när de befinner sig i någon av de andra livsvärldarna, 
snarare tvärtom, indikerar denna studie på att de har olika maskuliniteter beroende på vilket kon-
text de befinner sig i. Denna studie har dock begränsat sig till att mer ingående beskriva den mas-
kulinitetsform de konstruerar när de befinner sig inom just fotbollsvärlden.  

När ungdomarna konstruerar sin maskulinitet inom fotbollsvärlden, kan man urskilja vissa möns-
ter. Ungdomarna beter sig visserligen olika, rent ytligt sett, men de håller sig alla inom ramen för 
vissa normer och värderingar i fråga om starka känslor och vilket beteende man har. Man gråter 
t.ex. bara vid skador eller eventuellt vid matchförlust av stor dignitet och okontrollerad ilska är 
inte accepterat. Den heteronormativa normen kunde återfinnas bland ungdomarna, då de dels 
beskrev att man troligen skulle bli retad om man var mer feminin och spelade fotboll, dels 
beskrev homosexualitet som något icke-existerande inom deras fotbollsvärld. Homosexuella män 
beskrevs som modeintresserade, mer feminina och ”…klassas väl lite fjolligt…”, i jämförelse med 
heterosexuella män och så gott som alla var överens om att det skulle ge negativa konsekvenser, 
till att börja med, om man gick ut med att man var homosexuell. Även beskrivningen av maskuli-
na tjejer bekräftar att den heteronormativa normen är rådande inom fotbollslagen. En maskulin 
tjej kunde man vara vän med, men man såg henne inte som en potentiell flickvän. Hon bröt, pre-
cis som den feminina eller homosexuella killen, mot den gällande, heteronormativa normen. 

Man kan här dra slutsatsen att de unga männen till viss del konstruerar sin maskulinitet, genom 
att ta avstånd från det som anses vara icke-maskulint, i alla fall inom fotbollsvärlden. Det fanns 
tämligen klara gränser mellan vilka beteenden som uppmuntrades inom fotbollsvärlden och vad 
som ignorerades eller gavs negativa konsekvenser. De beteenden som verkade uppmuntras är alla 
beteenden som i dagens svenska samhälle, enligt författarna, kan definieras som maskulina och, 
heteronormativa. Då ungdomarnas humor kunde vara fördomsfull och då ungdomarnas beskriv-
ning av idealkvinnan i mångt och mycket handlar om att hon skall anpassa sig efter honom, kan 
man tänka sig att den hegemoniska maskulinitetsformen är härskande inom fotbollslagen.  

Ungdomarnas beskrivning av hur ”en riktig man” skall vara kan jämföras med Nordbergs be-
skrivning av den rationelle mannen (1999, s. 282), då inga av de karaktärsdrag som togs upp kan 
ses som starka känslobeteenden. Det som stod i fokus vid ungdomarnas beskrivning av ”en riktig 
man” var social kompetens, hjälpsamhet, osjälviskhet, trygghet och ärlighet. Några av ungdomar-
na sa att det inte fanns några regler för hur ”en riktig” man skall vara och menade att man skall 
vara sig själv och må bra. Detta motsägs dock till viss del av ungdomarnas konformitet, i form av 
likartade beteenden och av deras beskrivning av feminina respektive övermaskulina killar och 
homosexuella män. Bland annat menade flera av ungdomarna att om någon var homosexuell 
inom deras lag, skulle den kunna känna sig kränkt av lagets humor och att om en lagmedlem var 
mer feminin till sättet, skulle denne kunna bli retad. Det är visserligen möjligt att ungdomarna i 
studien inte skulle ha retat någon som var mer feminin, eller utsatt någon som var homosexuell 
för kränkande humor och att ungdomarna var lika toleranta som de själva hävdade, men kanske 
inte så troligt? 

Ungdomarna ville vara sociala, öppna och någon man kunde lita på, när de blev vuxna män. Någ-
ra nämnde framgång i yrkeslivet och en av ungdomarna menade på att yttre företräden, såsom att 
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vara välvårdad och vältränad, var centralt för honom. Det som återkom flera gånger, hos de fles-
ta, var vikten av att bli omtyckt.  

Enligt Foucault får man i dagens västerländska samhälle kontroll över människor, genom att klas-
sificera dem och sortera in dem i bättre och mer normala människor, sämre och mindre normala 
människor och han menar att människor disciplineras genom den bevakning de utsätts för. Han 
säger vidare att konsekvensen av detta blir att människor försöker anpassa sig till de normer och 
värderingar som råder, av rädsla för att inte passa in. (i Ambjörnsson, 2006, s. 46) Man kan tänka 
sig att ungdomarnas beskrivning av hur de vill bli som vuxna män, men även deras beskrivning av 
hur ”en riktig man” skall vara, är en konsekvens av deras vilja att bli betraktade som bättre och 
mer normala människor. Ungdomarna disciplineras av tränare och lagkamrater, men också ge-
nom ett flertal andra aktörer, såsom föräldrarna, vänner utanför fotbollen, lärare, släktingar, flick-
vänner etcetera. De vill troligen passa in och vara omtyckta och för att göra detta krävs det, om 
man utgår ifrån Foucaults resonemang, anpassning. 

Alley och Hicks har forskat om genusstereotyper och fann då att sporter som anses mer maskuli-
na, är av mer agerande och tävlingsinriktad natur och att män som deltog i sporter som kan anses 
som mer maskulin, också betraktas som mer maskulina. De menade att det stereotypa tänkandet 
kanske exkluderar en viss typ av potentiella deltagare. (Alley & Hicks, 2005) Fotboll kan ses som 
en mer maskulin sport (Koivula, 1999, s. 26-28; H. Larsson, 2005, s. 130-131). Man kan tänka sig 
att feminina eller homosexuella killar avslutar sin fotbollskarriär, redan efter en kortare period, då 
de inte motsvarar den maskulina bild som anses önskvärt, när man är aktiv inom en maskulin 
sport, likväl som att man kan tänka sig att någon som egentligen vill visa feminina sidor eller är 
homosexuell och aktiv fotbollsspelar, får problem, om denne är öppen om detta och därför kan-
ske väljer att fortsätta med fotbollen, men dölja sin verkliga läggning.  

Positiva aspekter med fotbollen 

Förutom de iakttagelser som gjordes av författarna till denna studie, vid intervjutillfället, som gav 
indikationer på att ungdomarna fysiskt mådde bra, var alerta, framåt, positiva och vakna, har 
ungdomarna själva gång på gång återkommit till den glädje de kände inför fotbollen. De var alla 
vältränade och välvårdade, öppna och positiva till sin tillvaro och till sitt fotbollslag. Fotbollen var 
för många av ungdomarna deras största fritidssysselsättning och några av dem satsade även på att 
bli professionella fotbollsspelare. Man kan tänka sig att det, under tonårens turbulenta år, är en 
trygghet att tillhöra en gemenskap, såsom ett fotbollslag. Detta kan ge ungdomarna en egen, posi-
tiv, identitet. De är ”idrottskillar” och får måhända positiv uppmärksamhet från det motsatta 
könet pga. detta och även positiv respons från omgivningen, som troligen ser det som en hälso-
sam och stärkande fritidssysselsättning.  

Utöver de fysiska fördelar ungdomarna får och den positiva respons de kanske upplever från 
omgivningen, kan man tänka sig att ungdomarna också finner en trygghet i att tränaren finns där, 
som en manlig förebild. Alla uppgav att de brukade vända sig till sina föräldrar eller vänner, vid 
problem, men att det var fullt möjligt att prata med tränaren, om det skulle uppstå problem. Man 
kan tänka sig att en ungdom, som till skillnad från ungdomarna i studien, inte har ett starkt för-
äldrastöd eller vänner, genom fotbollen skulle kunna få någon vuxen att ventilera problem och 
funderingar med. Ytterligare en fördel skulle kunna vara att ungdomarna tränas i samarbete, då de 
deltar i en lagsport och därmed kanske erhåller en viss fördel, när de skall ut i yrkeslivet. Att kun-
na samarbeta och att vara lojal mot andra, inom samma grupp, kan antagligen ses som fördelar i 
dagens samhälle, där mycket verkar handla om att ha social kompetens, vilket för många troligen 
innebär just att man har samarbetsförmåga och är lojal mot andra, inom samma grupp. 



37 
} 

Negativa aspekter med fotbollen  

Det som kan ses som negativt med fotbollen, är att gamla könsstrukturer verkar råda och att den 
heteronormativa normen troligen är gällande. Studien indikerar att den hegemoniska maskulini-
tetsformen är dominerande, vilket även stärks av att tidigare forskning funnit liknande resultat 
(Fundberg, 2003, s. 194). Då hegemonisk maskulinitet underordnar och marginaliserar både 
kvinnor och alternativa sätt att vara en man på, kan denna maskulinitetsform inte ses som efter-
strävansvärd, utan som en maskulinitet som konserverar och bevarar gamla, ojämlika könsstruk-
turer. (Fundberg, 2003, s. 25-26; Nordberg, 1999, s. 276) 

Jämförelse med tidigare forskning 

Om man jämför empirin från denna studie med Fundbergs forskning, kan man dra ett flertal 
paralleller. Fundberg fann att den hegemoniska maskulinitetsformen var dominerande i Bollinge 
If, att den heteronormativa normen var gällande och att pojkarna konstruerade sin maskulinitet 
genom att definiera vad de inte var: bögen, invandraren och kärringen. (Fundberg, 2003, s. 193-
196) Detta stämmer väl in på den här studiens resultat, då både den hegemoniska maskuliniteten 
och heteronormativiteten troligen är gällande bland ungdomarna. Även den aspekten att ungdo-
marna gav intrycket av att konstruera sin maskulinitet, utifrån vad de inte var, nämligen kvinna, 
feminin, övermaskulin eller homosexuell, kan sägas motsvara Fundbergs beskrivning. 

Ekenstam (1999, s. 159) menar att män är mer rädda än kvinnor för att tappa självkontrollen, 
vilket överensstämmer med denna studies resultat, såtillvida att självkontroll verkade råda, när 
ungdomarna befann sig inom fotbollsvärlden. Starka känslor föreföll vara tabu och detta kan 
kopplas till att de troligen inte ville tappa självkontrollen.  

Den tidigare forskning som denna studie har begagnat, överensstämmer i stort med denna studies 
resultat och man kan därmed säga att denna studie stärker sannolikheten att den forskning som 
redan finns i ämnet och som tagits upp i denna studie, har varit både relevant och adekvat. 

Av metod 

Då det vid intervjuerna varit olika intervjuare, kan man ha fått olika gensvar, beroende bland an-
nat på varierande intervjuteknik, men även på hur kontakten skapades med den som blev inter-
vjuad. Det är möjligt att det varit bättre om endast en hade genomfört intervjuerna. Svaren från 
de intervjuade kan även skilja sig åt, beroende på sinnesstämningen hos både intervjuare och in-
tervjuperson. Då intervjuerna genomfördes vid tre olika tillfällen, är det möjligt att frågorna ställ-
des annorlunda, men även att intervjutekniken utvecklas under arbetets gång.  

Intervjumaterialet har sovrats, till viss del. En del svar från ungdomarna har inte kunnat kopplas 
samman med studiens frågeställning och syfte. Det är möjligt att det i den här processen valts 
bort ”fel” material, trots att båda författarna läst igenom materialet och haft synpunkter. Det är 
även tänkbart att frågeguiden skulle ha utformats annorlunda, bland annat saknade frågeguiden 
frågor angående personer med annat ursprung än svenskt. Några av ungdomarna var inne på det 
området under intervjusituationen, men detta utvecklades inte. 

Då det var olika platser för intervjun, kan detta ha genererat olika resultat. De två första intervju-
erna genomfördes under störande moment utifrån. Men det tredje intervjutillfället var ostört. Att 
de olika miljöerna kan ha påverkat ungdomarna är troligt, t.ex. genom att utomstående åhörare 
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satt nära intill. Alla intervjuerna genomfördes dock i lokaler där spelarna vanligtvis vistades och 
där de teoretiskt sätt kände sig ”hemma”.  

Med tanke på problemställningen var det fördelaktigt att använda den kvalitativa metoden. Ett 
mer tillförlitligt resultat hade säkerligen kunnat uppnås om man hade haft mer tid och kunnat 
intervjua fler ungdomar eller följa dem under längre tid. Det hade även varit intressant att kombi-
nera den kvalitativa metoden med den kvantitativa, i form av enkäter till ett större antal ungdo-
mar, i samma åldersgrupp, som spelar fotboll. Men detta ansågs inte genomförbart inom ramen 
av en C-uppsats. 

Förslag på vidare forskning 

Som förslag på vidare forskning kan det vara intressant att söka reda på vilken maskulinitet som 
är mest dominerande och om det över huvud taget finns någon maskulinitet som är det. Är det 
den maskulinitet som konstrueras i nära relationer, som är ”grundmaskuliniteten”? Hur pass be-
tydelsefull är då den maskulinitet som ungdomarna konstruerar inom fotbollsvärlden, i andra 
sammanhang? Är den eventuellt den mest betydande, eller är den kanske bara giltig i fotbolls-
sammanhang? 
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Frågeformulär 

Född år: 

Vad gör du?  

Arbetar? Var arbetar du och med vad? 

Studerar? Vilket gymnasieprogram? Vilken årskurs? 

Vad gör dina föräldrar? 

 Arbetar? Med vad?  

Studerar? Vad?  

Vet du vilken utbildning dom har? 

Vilken ort bor du i? 

Bor du i villa, bostadsrättslägenhet, hyreslägenhet, annat? 

 

1. Berätta lite om dina föräldrar? Du kan till exempel beskriva dem. 

2. Vad är det du tycker mest om med din mamma? 

3. Vad tycker du sämst om? 

4. Hur ska en mamma vara, för att vara en bra mamma? 

5. Varför då? 

6. Hur är någon om den är en dålig mamma? 

7. Vad är det du tycker mest om med din pappa? 

8. Vad tycker du sämst om? 

9. Hur ska en pappa vara, för att vara en bra pappa? 

10. Varför då? 

11. Hur är någon om den är en dålig pappa? 

12. Berätta varför du spelar fotboll? 

13. Vilken typ av killar tror du det är som väljer att börja spela fotboll? 

14. Varför? 
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15. Vilken typ av tjejer är det som väljer att spela fotboll? Berätta 

16. Varför, tror du? 

17. Tycker du att det är någon likhet på tjejer som spelar fotboll och killar som spelar fot-
boll? Berätta i så fall om det 

18. Kan du se någon skillnad? Berätta i så fall om det.  

19. Berätta om laget och om dina lagkamrater? 

20. Vad är det bästa med dina lagkamrater? 

21. Vad är det sämsta med dina lagkamrater? 

22. Vad betyder dina lagkamrater för dig? 

23. Berätta om din tränare? 

24. Vad betyder din tränare för dig? 

25. Hur tycker du att man ska vara under matcherna, när man spelar fotboll? 

26. Vad är ok under matcherna, när det gäller humöret? Får man visa ilska, gråta? Kanske 
skämta? Berätta hur du upplever det 

27. Vad gör tränaren när någon blir arg? 

28. Vad gör tränaren när någon blir ledsen? 

29. Vad tycker du att tränaren ska göra om någon blir arg? 

30. Vad tycker du att tränaren ska göra om någon blir ledsen? 

31. Har du blivit så ledsen att du gråtit någon gång vid träning/match? Berätta i så fall. 

32. Hur kändes det? 

33. Hur reagerade dina lagkamrater? 

34. Har du blivit arg någon gång vid träning/match? Berätta i så fall. 

35. Hur kändes det? 

36. Hur reagerade dina lagkamrater 

37. Vad brukar ni i laget prata om innan och efter träning? Berätta fritt  

38. Vad brukar ni i laget prata om innan och efter match? Berätta fritt  

39. Skojar ni mycket? Kan du komma ihåg några skämt som ni berättat för varandra i la-
get? 

40. Har du varit kär någon gång? 
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41. Hur skulle du vilja beskriva den tjejen eller killen du var kär i, i så fall? 

42. Hur skulle din idealtjej/idealkille vara, tror du? Beskriv 

43. Hur tror du de andra i lagets idealtjej/idealkille skulle vara? Beskriv 

44. Hur tycker du att en man ska vara? 

45. Varför? 

46. Nämn några yrken som du tycker verkar vara manliga? 

47. Varför tycker du det? 

48. Nämn några fritidsaktiviteter som du tycker verkar vara manliga? 

49. Varför tycker du det? 

50. Känner du någon/några som du tycker är som en man ska vara? Berätta om ho-
nom/dom i så fall. 

51. Varför tycker du att han/dom är som en man ska vara? Berätta 

52. Hur tror du det går till att bli en sån man som du beskrivit? Föds man till det, eller kan 
andra, t.ex. din fotbollstränare, dina lagkamrater påverka hur du kommer bli som man? 

53. Hur är någon om den inte är som en man ska vara? En ”omanlig” man? Beskriv 

54. Känner du någon/några du tycker är omanliga män? Beskriv honom/dom i så fall 

55. Varför tycker du att han/dom är omanliga? Berätta 

56. Är det bra eller dåligt att vara så? 

57. Vad tror du det är som påverkar att någon blir mer manlig eller mer omanlig som kil-
le? 

58. Om du gör något som du tidigare nämnde som omanligt, hur tror du reaktionerna från 
t.ex. vänner, lagkamrater, tränare o.s.v. skulle bli? Berätta 

59. Varför? 

60. Om någon av dina lagkamrater skulle göra något som du tidigare nämnt som omanligt, 
hur tror du att du skulle reagera? 

61. Varför? 

62. Hur vill du själv bli som vuxen? Berätta 

63. Varför? 

64. Hur tror du dina lagkamrater tycker att en man ska vara? 
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65. Varför? 

66. Hur ska en tjej vara, tycker du? 

67. Varför? 

68. Hur tror du att de andra i laget tycker att en tjej ska vara? 

69. Varför? 

70. Känner du någon tjej som du tycker är mer som en kille till sättet? Beskriv henne i så 
fall 

71. Hur är en maskulin tjej? 

72. Kan maskulina egenskaper hos tjejer betraktas som maskulina egenskaper hos killar? 

73. Vad tycker du om maskulina tjejer? 

74. Hur är en tjej, tycker du, om hon inte är som en tjej ”ska vara”? 

75. Varför? 

76. Är det bra eller dåligt, tycker du? 

77. Hur tror du dina lagkamrater tycker att en tjej är, om hon inte är som en tjej ”ska 
vara”? 

78. Varför tror du dom tycker så? 

79. Känner du någon kille eller är du själv ”tjejig” till sättet? Beskriv honom/dig själv i så 
fall 

80. Vad tycker du om killar som är ”tjejiga” till sättet? 

81. Varför tycker du så? 

82. Vad tror du dina lagkamrater tycker om killar som är ”tjejiga” till sättet? 

83. Varför tror du dom tycker så? 

84. Berätta vad du tycker om homosexuella män? 

85. Varför tycker du så? 

86. Hur tror du en homosexuell man är? 

87. Kan en homosexuell man uppfattas som en ”riktig man”? 

88. Berätta vad du tycker om homosexuella kvinnor? 

89. Varför tycker du så? 

90. Hur tror du en homosexuell kvinna är? 
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91. Kan en homosexuell kvinna uppfattas som en ”riktig kvinna”?  

92. Är någon i ditt lag homosexuell? 

93.  Tror du att det finns kompisar/skolkamrater/lagkamrater som är homosexuella, men 
som inte vågar berätta det? 

94. Om någon inte vågar berätta att den är homosexuell, varför då, tror du? 

95. Nämn några kvinnor och män som du beundrar 

96. Varför? 

97. Om han/hon/dom visade sig vara homosexuell/homosexuella, hur hade du reagerat då, 
tror du? 


