
 

 

 

 

Kriminologiska institutionen  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Brott eller norm? 

 

 
En kvalitativ studie med ett genusperspektiv 

på mäns fysiska handlingar inom fotbollen 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 15 hp 
 
Kriminologi 
Kriminologi III (30 hp) 
Vårterminen 2011 
Elin Wrangbäck 



 



I 
 

Sammanfattning 

I denna studie har fokus legat på mäns handlingar inom sporten fotboll. Definitionen på begreppet 

handling har i undersökningen syftat enbart till fysiska handlingar som vid för grov användning 

skulle kunna leda till brott, t.ex. misshandel. Centralt i undersökningen har varit att ta reda på hur 

intervjudeltagarna beskriver var gränsen mellan aggressivitet och våld går, samt se varför spelare 

handlar på ett visst sätt i match- och träningssituationer. Frågeställningarna studien utgått ifrån är: 

Varför handlar manliga spelare på ett visst sätt i match- och träningssituationer? 

Hur definierar de skillnaden på att vara aggressiv och att vara våldsam? 

Undersökningen utgår från ett socialkontruktionistiskt perspektiv, där genusteori står i fokus. De tre 

centrala begreppen i studien var: hegemonisk maskulinitet, iscensättning av maskulinitet och 

kroppen som erfarenhet. Det senare begreppet hämtat ur kroppsteori. Studien är genomgående 

kvalitativ. Fem intervjuer har gjorts med män i 20-25 års ålder, tre spelade i division 3 och två 

personer spelade i division 2. Intervjuerna spelades in för att sedan föras över i text. Den 

analysenhet som således analyserats är fem stycken transkriberingar. Den analysmetod som används 

är kvalitativ innehållsanalys. Sju kategorier skapades ur materialet, vilka representerar det centrala 

budskapet i transkriberingarna. I undersökningen har det framkommit; att aggressivitet hör hemma 

på fotbollsplanen. Det har visat sig att det finns flera olika orsaker till varför en spelare väljer att 

agera på ett fysiskt sätt. Koderna: hämnd, spelarens insats, ilska och avreaktion framkom som 

orsaker till aggressivitet. Det har visat sig att aggressiviteten i sig är en blandning mellan sportvalet 

och hur benägna männen är i att förhålla sig, omedvetet eller medvetet, till de rådande 

genusnormerna i samhället. Det finns avsevärda skillnader i värderingar mellan division 3 och 2 

spelare när det kommer till tränings- och matchsituationer. Division 3 spelarna menade att de gick 

in mjukare i närkamper på träning, man ville inte skada någon i det egna laget. Division 2 spelarna 

menade däremot att ”det man gör på träning, gör man också på match”, vilket gjorde att de gick in 

till100% i varje närkamp. Gränsen mellan aggressivitet och våld har visat sig vara hårfin. I studien 

har det framkommit att domaren och bollen har en stor roll i vad som skall klassas som aggressivitet 

och våld. När en spelare vidrör bollen i samband med en tackling har det ur studien framkommit att 

detta enbart är aggressivitet. Om tacklingen däremot görs utan att röra bollen klassas detta som en 

våldshandling.  Skillnader och likheter gentemot damfotbollen har gjorts och det har fastslagits att 

det är mer likheter än skillnader. Är aggressiviteten brott eller norm? Studien visar på att i 

fotbollens kontext ses aggressivitet som en del av vardagen. De aggressiva handlingarna är normen 

och inget man ser allvarligt på, utan något man förbiser med tanke på sportvalet. I annan kontext 

skulle dessa handlingar ses som brott.   
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1 Inledning och bakgrund 

Att fotboll är en populär sport är ingen hemlighet. Rötterna till den fotboll vi ser idag kan hittas 

långt bak i tiden, men föddes på riktigt när ”English Football Association” grundades 1863. Då 

introducerades reglerna, som bl.a. var att inte ta bollen med händerna, något som vi idag tar för 

givet.
1
 Fotbollen kom ungefär runt samma tidpunkt till Sverige och sågs då som en medelklassyssla. 

Idag har klasskillnaderna inom sporten suddats ut medan könsskillnaderna har blivit alltmer synliga. 

Att det är män och pojkar som är de som utövar sporten mest råder det ingen tvekan om.  

Fotbollen sågs som ”folkets sport” runt 1700-talet och hundra år framåt, men motarbetades under 

lång tid av olika myndigheter.  Detta var starten på den moderna fotbollen vi är bekanta med idag. 

Fotbollen kom under 1800-talet att präglas av tankar om disciplinering, lojalitet och initiativkraft, 

männen skulle lära sig att kontrollera sig själva och sin egen kropp för att sedan kunna kontrollera 

andra delar av världen. Även om spelet (läs; fotbollen) tjänade olika syften, fördes en diskussion om 

huruvida spelet kunde ”användas” som uppfostring, härda medelklasspojken som var i riskzonen att 

gå under genom alltför stillasittande sysslor i skola och arbetsliv.
2
 På 1960-talet kom fotbollen att 

ses som en företagsform, snarare än en folkrörelseform och fotbollen har utvecklats från amatörism 

till professionalism.
3
 Att fotbollen är en alternativ karriärväg finns det gott om exempel på. Vår 

svenska Zlatan Ibrahimovic tjänar 420 000 kronor om dagen, vilket är 156 miljoner kronor per år.
4
 I 

Sverige utövas sporten av drygt en kvarts miljon människor
5
. 

Fotbollens kopplingar till våld har länge varit ett diskussionsforum, men oftast har diskussionerna 

rört våldet som sker utanför planen. Huliganism och de s.k. firmorna som använder våld för att 

supporta sitt lag har fått mycket uppmärksamhet i medierna. Att våldet blivit deras vardag syns 

tydligt på en supporterhemsida som gjorts av AIK:s firma; Firman Boys.  

 

”Älskar man verkligen någonting, då är man också beredd att slåss för det. Vi älskar AIK - vi 

slåss för AIK.”
 6

  

 

Trots att Firman Boys säger sig supporta sitt lag går detta ut över både laget, andra supportrar och 

fotbollen i sin helhet. Skadegörelse, misshandels- och dödsfall är något som tyvärr kantar fotbollens 

vardag.
7
  

                                                           
1
 http://www.fifa.com/classicfootball/history/index.html  

2
 Fundberg 2003, s. 48-51 

3
 Fundberg 2003, s. 31 

4
 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/italien/article11734203.ab 

5
 http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2006/11/rekordmanga-fotbollsspelare-i-sverige/ 

6
 http://www.sverigescenen.com/historia.html  

http://www.fifa.com/classicfootball/history/index.html
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/italien/article11734203.ab
http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2006/11/rekordmanga-fotbollsspelare-i-sverige/
http://www.sverigescenen.com/historia.html
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Psykologen John. H Keer (2004) ställer sig frågan;“Why are some aggressive and violent acts that 

take place in sport treated differently from similar acts that take place in other context.”
 8

 

Det är i hög grad en liknande frågeställning denna studie utgått ifrån, men med ett kriminologiskt 

och genusteoretiskt fokus. Vad är tolererat på fotbollsplanen? Är en glidtackling eller en spark i 

ryggen tillåten och till vilken grad i så fall? Denna studie har undersökt vad som händer på planen, 

och inte utanför. 

1.1 Avgränsning och definition  

Innan frågeställning och syfte presenteras måste begreppet handling redas ut, eftersom det är ett 

nyckelbegrepp i frågeställningen. En handling är något som en person utför och gör. I denna 

uppsats kommer dock inte alla handlingar diskuteras och tas upp. Studien tar endast hänsyn till de 

handlingar som är av fysisk karaktär, t.ex. tröjdragningar, knuffar, sparkar etc. Handlingar som kan 

leda till brott vid för grov användning, som t.ex. misshandel. Verbala handlingar har inte 

uppmärksammats, som t.ex. kan resultera i kränkningar och trakasserier.  

Eftersom studien diskuterar handlingar som begås under utövandet av fotboll känns det väsentligt 

att definiera begreppet fotboll. Fotboll är, som för många bekant, ett spel mellan två elvamannalag, 

vars uppgift är att genom passningsspel göra mål i motståndarslagets mål.
9
 I denna studie studeras 

elvamannafotboll och avgränsningen har gjorts till män som spelar fotboll i division 2 och 3. 

Anledningen till denna avgränsning är att vid division 2 och 3 fotboll har männen lång erfarenhet 

från pojkfotboll och seniorfotboll. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att ta reda på om mäns handlingar inom fotbollen är handlingar påverkade av 

sportvalet och/eller om det är något annat som är en bidragande faktor, t.ex. att iscensätta 

maskulinitet.
10

 Var går gränsen för brott? Att misshandla någon räknas som bekant för våldsbrott. 

Ringa misshandel innefattar t.ex. örfilar, lättare sparkar, knuffar så att den andra parten skadar sig, 

eller t.ex. att slita och dra i någons kläder. Att skada någon så att denne får ett sår, bryter ett ben 

eller slår ut en tand räknas till normalgraden av misshandel.
11

 I studien ligger fokus på hur männen 

definierar gränsdragningen mellan aggression och våldshandlingar. 

                                                                                                                                                                                                 
7
 http://www.sydsvenskan.se/sverige/article361470/Hardare-tag-mot-huliganer-nasta-ar.html & 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/huliganism-till-dods  
8
 Keer 2004, s. 5 

9
 http://www.ne.se/fotboll  

10
 Begreppet förklaras senare i uppsatsen 

11
 http://www.brottsrummet.se/Bazment/15.aspx  

http://www.sydsvenskan.se/sverige/article361470/Hardare-tag-mot-huliganer-nasta-ar.html
http://www.dn.se/nyheter/sverige/huliganism-till-dods
http://www.ne.se/fotboll
http://www.brottsrummet.se/Bazment/15.aspx
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De två frågeställningarna lyder: 

Varför handlar manliga spelare på ett visst sätt i match- och träningssituationer? 

Hur definierar de skillnaden på att vara aggressiv och att vara våldsam? 

Studien är viktig och av kriminologisk relevans då ämnet rör handlingar som skulle kunna ses som 

brottsliga. Dessutom är det av värde att få mer kunskap om vad männen själva anser vara brott och 

inte, och varför man väljer att agera på vissa sätt på fotbollsplanen. Personligen anser jag att det är 

ett intressant ämne då jag själv har spelat fotboll under en längre tid. Att studera mäns fysiska 

handlingar inom fotbollen är således spännande eftersom jag har mer erfarenhet av damfotboll. I 

och med att jag själv är fotbollsspelare sedan flera år tillbaka vet jag vilka känslor som kan komma 

upp till ytan när man spelar och därför ser jag det intressant att undersöka varför man väljer att 

agera på olika sätt i olika situationer.  

En intressant tanke som framkom under studiens gång var att koppla herrfotboll till damfotboll. I 

undersökningen har jag därför delat med mig av mina tankar kring skillnader och likheter jag funnit 

mellan herr- och damfotbollen, något som har känts nödvändigt i studien då bristen på kvinnliga 

forskare inom ämnet är påfallande, men också för att få en inblick i hur jag kunnat dra slutsatser. 

2 Tidigare forskning  

Mycket av den tidigare forskningen har att göra med maskulinitet, fokus ligger oftast på sexualitet i 

idrottssammanhang, inte gränsen mellan aggression och våld som denna studie fokuserar på
12

. Få 

kvinnliga forskare har hittats inom området och de som hittats har haft andra fokus och 

utgångspunkter än de denna studie utgår ifrån.
13

 Sökandet av forskning har bl.a. gjorts på 

kriminologiska databaser såsom t.ex. ”The British Journal of Criminology” och ”The European 

Journal of Criminology” med sökord som bl.a. ”violence in sport”.  

Nedan presenteras väsentlig forskning för denna studie. 

2.1 Svensk forskning 

Jesper Andreassons avhandling (2007) i idrottssociologi heter ”Idrottens kön”.  Studien genomsyras 

av ett genusperspektiv på idrotten och diskuterar många genusteoretiska begrepp. Analysen rör 

konstruktionen av sexualitet, kön och kropp inom lagidrott.
14

 Andreasson utgår från 

struktureringsteori. Denna teori är ett verktyg för att kunna förstå uppstruktureringar av 

                                                           
12

 Se t.ex. Curry 2002 
13

 Se t.ex. Scraton & Flinthoff 2002 och Olofsson 1989 
14

 Andreasson 2007, s. 14 
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verkligheten, utan att förbise individens roll i processen.
15

 Andreasson för observationer och 

intervjuer på ett handbollslag han själv är delaktig i. Vidare är det ett damfotbollslag som diskuteras 

i avhandlingen. Den metodologiska utgångspunkten för Andreasson är etnografi, dvs. att mer eller 

mindre delta i människors vardagsliv och studera olika händelser, lyssna och ställa frågor. Den 

valda metoden är därför kombinerad med observationer, intervjuer och andra metoder, som t.ex. 

ljudupptagningar i omklädningsrum.
16

  

Andreasson har fått fram mycket intressanta fynd ur sin studie. Sammanfattningsvis handlar studien 

om att männen i handsbollslaget har olika personligheter i olika kontexter. Inom föreningslivet och 

tillsammans med handbollslaget iscensätts en typ av överordnad maskulinitet, samtidigt som det 

finns tydliga gränser i hur man skall bete sig och vad man bör göra. Utanför föreningslivet beter de 

sig inte på liknande sätt. Kopplingar till damfotbollen har också gjorts där Andreasson pekar på 

skillnader och likheter till herrhandbollslaget. En slutsats Andreasson gjort är att kvinnorna i studien 

konstruerar en sorts maskulinitet vid fotbollssammanhang, vilket de tycker känns som ett frigörande 

från femininiteten i samhället.
17

   

En annan studie handlar om maskuliniteter och fotboll. Denna studie är skriven av Jesper Fundberg 

(2003) och heter ”Kom igen gubbar!”.  Även denna avhandling utgår från ett genusperspektiv. 

Fundberg menar att det finns en positiv syn på fotbollen som t.ex. en god uppfostringsmiljö, där 

man utvecklas till dugliga laglydiga medborgare, som kan skilja på rätt och fel men att det samtidigt 

existerar en dold agenda där ”manligt och kvinnligt skapas, återskapas och iscensätts”.
18

  

Fundberg presenterar två perspektiv inom kroppsteori, vilka är ”kroppen som spegel” och ”kroppen 

som erfarenhet”. Han väljer att ansluta sig till det senare alternativet
19

.  

Det queerteoretiska begreppet homosocialt begär är något som Fundberg använder sig av för att 

kunna tolka konstruerandet av manlig fostran och gemenskap, sexualitet och normalitet inom 

pojkfotbollen.
20

 Begreppet i sig syftar till den paradox som uppstår då manlig kroppskontakt inom 

idrotten nästintill hyllas och det ständiga trycket på att vara heterosexuell.
21

 Ritualteori är också 

något som Fundberg använder sig av och handlar om hur fotbollen kan ses som en ”ritual”, att gå 

från att vara pojke till man, yngling till vuxen. Denna teori används eftersom att Fundberg ser det 

som nödvändigt för att kunna problematisera och beskriva pojkfotbollens vardag. Fundberg tar även 

                                                           
15

 Andreasson 2007, s. 39-40 
16

 Andreasson 2007, s. 42-43 
17

 Andreasson 2007, s. 222-224 
18

 Fundberg 2003, s. 19 
19

 Fundberg 2003, s. 29 (begreppet förklaras under;  3.3 Begrepp) 
20

 Fundberg 2003, s. 38 
21

 Fundberg 2003, s. 35 
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upp genusorienterade begrepp som t.ex. hegemonisk maskulinitet och iscensättning av maskulinitet, 

något som tas upp senare i denna studie.   

Fundbergs studie har gjorts genom att närvara i ett pojkfotbollslag under fyra säsonger. 

Utgångspunkten var den kunskapssociologiska traditionen inom etnologi och huvudmetoden i hans 

studie var deltagande observation med intervjuer, filminspelning m.m.
22 

Mycket av Fundbergs 

studie rör disciplinering och uppfostran. Studien pekar på att pojkfotboll kan användas till olika 

syften och att fotbollen kan fyllas med en mängd olika meningar och innebörder. En diskussion 

kring normalitet och avvikelse förs och Fundberg menar att det inom fotbollens väggar finns en 

mängd olika ordningar, regler med system att följa, vilka inte alltid förenas med normalitet utanför 

fotbollssammanhang.
23

   

Trots att ”En uppenbar känsla för stil, ett reportage om manlighet” av Mendel-Enk (2004), är 

skönlitterär anser jag den intressant för studien. Mendel-Enk tar upp allt från supportervåld till 

jargongen på fotbollsplanen och mycket därtill. Han har dock inga teoretiska utgångspunkter mer än 

att han säger att det är en konstruktion av manlighet man ser inom fotbollen. Genom observationer 

och intervjuer har Mendel-Enk fått fram det som kännetecknas som maskulina attribut
24

. 

Sammanfattningsvis handlar boken om de ideal som pojkar formas till och hur våldet hänger ihop i 

denna bild. Mendel-Enk påpekar att dessa ideal finns överallt. Männen skall ”stå pall”, ”vara lojal 

mot gruppen” och ”offra sig för något större än sig själv”.
25

 

2.2 Utländsk forskning 

John H. Keer (2004) skriver i sin avhandling “Aggression and Violence in Sport” om att det är hög 

tid att tänka om vad gäller olika föreställningar om idrottsrelaterat våld. Keer har tidigare varit 

rugbyspelare och tränare, men arbetar numera som professor i idrottspsykologi vid ett universitet i 

Japan.
26

 Keer utgår i sin avhandling utifrån en teori som hämtats ur psykologin, The reversal theory. 

I stora drag handlar teorin om personlighet, motivation och känslor. Teorin menar att en persons 

psykologiska tillstånd vänder riktning och att detta medför att man antingen fäster sig extra för en 

händelse och inte alls för en annan.
27

 Keer tar upp skillnader på vilken arena aggressivitet och våld 

utspelas. Keer ställer sig frågan:  

                                                           
22

 Fundberg 2003, s. 37-39 
23

 Fundberg 2003, s. 190, 196 
24

 Mendel-Enk 2004 
25

 Mendel-Enk 2004, s. 10-11 
26

 Keer 2004, preface 
27

 Keer 2004, s. 19 
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“Why are some aggressive and violent acts that take place in sport treated differently from 

similar acts that take place in other context.”
28

 

och fortsätter med: 

“Outside of wartime, sports is perhaps the only setting in which acts of interpersonal 

aggression are not only tolerated but enthusiastically applauded by large segments in 

society.”
29

 

The reversal theory kan ge svar på varför idrottare kan uppleva ”njutning”/tillfredställelse genom 

aggressivitet/våld genom att göra en uppdelning av fyra typer av våldskategorier som alla har olika 

utrymmen i idrotten. Kategorierna lyder; anger violence, thrill violence, power violence och play 

violence. Keer skriver: Weakness is opportunity: the road to victory leads through another’s 

weakness. Take advantage of physical weakness. Testing, distracting or interfering
30

. 

Keer menar i sin avhandling att forskare inte förstår detta med våld och aggression. Ambitionen för 

honom är att undersöka varför idrottare lockas till fysiska kontakt- och kampsporter. Keer hävdar 

att aggression och våldsamhet inte är renodlat positivt inom idrotten. Istället för att tala om rättsliga 

och etiska diskussioner om accepterat/icke accepterat aggresivitet/våld, läggs fokus på det 

psykologiska, då Keer menar att det behövs mer kunskap för att kunna ta reda på vad som är 

drivkraften och motivationen till aggression inom idrotten.
31

  

Jim Parry arbetar på ett universitet i Leeds, England, och känns värd att nämna i denna studie. Han 

är rektor över filosofiska avdelningen på universitetet, men engagerar sig även i juridiska 

institutionen och är huvudpersonen när det kommer till studier av fysik och vetenskap inom sport. 

Parrys intresse för sport är främst utifrån filosofiska utgångspunkter. I en rättssociologisk artikel 

skriven av Jim Parry (1999) tas följande aspekter upp; han påpekar att aggressivitet är en egenskap 

som finns inbyggt inom sporter och att man ”ska” vara offensiv, vara ”på hugget” och nå bollen 

först. Parry diskuterar relationen mellan aggressivitet, våld och säger;  

”Hardness and aggression are not against the rules- but violence is”. 

I artikeln undersöker han förhållandet mellan våld och aggression och hur det uttrycks. Parry går 

mot psykologiska skrifter om sport och hans oro ligger i förvirringen mellan de två begreppen. 

Förvirringen har att göra med att våldsamt beteende inom idrotten tolereras och att det är en 

                                                           
28

 Keer 2004, s. 5 
29

 Keer 2004, s. 7-8 
30

 Keer 2004, s. 51 
31

 Keer 2004 
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nödvändighet för att anses vara ”bra” och framgångsrik i kontrast med den återhållsamhet idrottare 

upplever med tanke på regler inom sporten.
32

   

2.3 I förhållande till denna studie 

I relation till denna studie är dessa avhandlingar och undersökningar adekvata då de alla berör 

områden som denna undersökning behandlat. Dessutom fås en insikt i hur forskare tänker om detta 

ämne och vilka teoretiska utgångspunkter de haft, vilket självfallet har gagnat arbetet med denna 

studie. Alla svenska studier som gjorts ger en inblick i den svenskdrivna forskningen kring ämnet 

och de har hjälpt till i analysdelen då de alla rör olika delar av min frågeställning på ett bra och 

nyanserande sätt. Avhandlingen av Keer, ses som relevant för studien då inspiration från hans 

tankegångar kring idrott och aggressivitet/våld gynnat studien. Dock kommer denna studie inte 

kunna använda sig av hans teoretiska utgångspunkter då den följer ett psykologiskt perspektiv och 

inte ett genusperspektiv. Parrys tankegångar har också bidragit med inspiration kring ämnet 

aggression/våld.   

3 Teori 

Studien präglas av en genusteoretisk utgångspunkt, dvs. problematiserar relationer, skillnader och 

likheter mellan män och kvinnor. Hur konstrueras och förmedlas kön inom fotbollen? Detta 

genusteoretiska fokus genomsyrar uppsatsen.
33

 En teori rymmer flera olika begrepp som på något 

sätt hänger ihop med varandra. De tre begrepp som förklaras senare i avsnittet, varpå en är 

inspirerad från kroppsteori och de sistnämnda från genusteori, har spelat en central roll i studien. 

Dessa begrepp har gjort det möjligt att förstå väsentliga aspekter i intervjusituationerna. Sohlberg 

och Sohlberg menar att teorier är ett verktyg som används för att förstå verkligheten.
34

 

3.1 Socialkonstruktivism   

Ontologi är ett begrepp som handlar om läran om hur någonting är beskaffat, läran om det som 

finns, med andra ord; världsbilden.
35

 Den ontologiska utgångspunkten i uppsatsen är 

konstruktivistiskt. Konstruktivismen betonar individers egen roll i konstruktionen av verkligheten 

och menar att människors interaktion med varandra bygger upp samhället. Konstruktivismen 

betonar också att denna verklighet hela tiden är föränderlig. Således är konstruktivismen en motpol 
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till objektivismen vilken menar att verkligheten ligger utanför vårt intellekt och att det inte är något 

vi kan påverka.
36

  

Studien utgår från den teoretiska ansatsen socialkonstruktivism, där kategorierna man och kvinna 

ses som socialt skapade. Vi alla är en konstruktion av samhället och deltar i konstruktionen av 

den.
37

 I denna studie har det varit av vikt att se till de attribut som har tillskrivits män och kvinnor. 

Intressant har varit att se hur dessa faktorer konstruerar en viss man/kvinna och hur detta i sin tur 

påverkar forskning och samhällsdebatter.  

3.2 Genusteori 

Två av de mest centrala begreppen som används i studien går att hitta inom genusteori. Lander, 

Pettersson och Tiby (2003) skriver;  

”Med genusteori avses att forskaren använder en teoretisk ansats som problematiserar 

relationen mellan män och kvinnor, beskriver hur kön konstrueras, förmedlas och strukturerar 

vår vardag på alla tänkbara områden.”  

Genusteori kan alltså sägas vara ett samlingsnamn för olika teoretiska ansatser som på något sätt 

berör genus. Det finns en rad olika inriktningar inom genusforskning, t.ex. sexualitetsforskning och 

feministisk forskning.
38

 Denna studie riktar in sig på mans/maskulinitetsforskning.     

3.3 Begrepp  

Studien kretsar kring tre begrepp. Genom användningen av dessa tre begrepp kan intervjuerna ses i 

ett större sammanhang och med hjälp av dem kan kopplingar till andra fenomen göras.  

Fundberg har låtit inspirera studien med ett begrepp hämtat ur kroppsteori, kroppen som erfarenhet. 

Med kroppen som erfarenhet avses att kroppsliga praktiker inte är en avspegling av samhället, 

kroppen är snarare ett subjekt, ett fönster som öppnas för nya intryck, idéer och känslor.
39

  

Begreppet iscensättning av maskulinitet handlar om hur män porträtterar sig själva som starka, 

självständiga, risktagande etc. Detta är något som oftast sker omedvetet hos männen och 

härstammar från ideal ur den västerländska kulturen. Idealet menar på att vissa attribut måste vara 

uppfyllda för att en man skall framstå som trovärdig.
40
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Hegemonisk maskulinitet är ett begrepp inom genusforskningen. Detta begrepp innebär i grund och 

botten; hur en grupp av människor kan göra anspråk på och vidmakthålla en ledande roll i 

samhället, som på senare tid satts in i ett mer genusorienterat sammanhang.  

Begreppet är till för att förklara hierarkin det manliga könet har inom en viss kontext.  Mäns 

generella dominans och kvinnors generella underordning är något som ofta tas för given. Normen är 

den vite heterosexuella mannen, vilket ger heterosexuella män övertaget gentemot homosexuella 

män. I nutid är detta normen, men begreppet hegemonisk maskulinitet är föränderlig över tid och 

rum. Nu handlar hegemonisk maskulinitet också om ideal, hur man bör vara för att vara man och 

vad man bör göra.
41

  

4 Metod och genomförande 

4.1 Val av metod 

Studien är genomgående kvalitativ, vilket innebär att man lägger vikt vid orden och inte 

kvantifiering av data. Vid kvalitativa undersökningar är tolkningar och uppfattningar av social 

verklighet i fokus och man menar att detta är föränderligt.
42

 Valet av kvalitativ metod har att göra 

med studiens frågeställning, den lämpar sig bäst till att undersökas genom kvalitativa metoder.  

Epistemologi svarar på frågan om hur kunskap nås. Den epistemologiska utgångspunkten i denna 

studie är ett resenärsperspektiv och för att vara mer precis, pilgrim. Resenären är en metafor för hur 

man samlar in kunskap och med resenärsperspektivet är intervjuaren en resenär på väg till ett 

avlägset land för att sedan komma hem med mängder av berättelser. Resenärsmetaforen delas sedan 

in i två olika metaforer, turisten och pilgrimen. Turisten är den som inte är ute på ett speciellt 

uppdrag, han genererar kunskap genom att uppleva, medan pilgrimen har ett mål med resan och 

söker en viss kunskap.
43

 Denna uppsats följer det senare alternativet.     

4.2 Intervju och intervjuguide  

Undersökningen består av kvalitativa intervjuer, vilket innebär att man i interaktionen med 

intervjudeltagaren söker och erhåller kunskap. Forskningsintervjun är olik det ”vanliga” samtalet 

som innebär utbyten av åsikter mellan två parter så till vida att den inte är ett samtal mellan två 

parter som är likställda. Vid en forskningsintervju är intervjuaren den person som kontrollerar 
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situationen genom att ställa frågor och välja ämne. Genom forskningsintervjun erhålls ny kunskap 

för intervjuaren, eftersom denne får en insikt i intervjudeltagarens livsvärld.
44

  

Med tanke på studiens epistemologiska utgångspunkt formades en halvstrukturerad intervjuguide. 

En halvstrukturerad intervju är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Den 

halvstrukturerade intervjun har en intervjuguide som fyller vissa teman och förslag på frågor inom 

dessa.
45

 De teman som valdes ut var:
46

 

 Intervjudeltagaren, för att skapa bekantskap. 

 Det egna laget, allmänt om träningspass och närkamper inom laget. 

 Matchsituationer. 

 Aggressivitet och/eller våld. 

Sammanlagt har fem intervjuer med män i 20-25 års ålder genomförts. Alla spelade på en relativt 

hög nivå. Tre av intervjudeltagarna spelade i division 3, medan de två andra spelade i division 2. 

Alla intervjudeltagare var från Sverige. Urvalet var helt slumpmässigt då jag bara fick 

telefonnummer och inte namn när jag skulle kontakta dem. Alla hade god kunskap inom området, 

fyra av dem hade spelat fotboll mer än tio år, den femte intervjudeltagaren i cirka sju år.  

Männen intervjuades enskilt eftersom jag ville höra var och ens historier och tankar. Med t.ex. en 

gruppintervju hade risken funnits att de skulle påverka varandra eller att någon inte skulle få 

utrymme att säga något osv. Dessutom tillkommer etiska aspekter, genom att göra enskilda 

intervjuer skyddas allas identiteter.  

Denna åldersgrupp är viktig att uppmärksamma med tanke på de diskussioner om mäns våld mot 

män som förs i medier. Att män är de som oftast faller offer för t.ex. misshandelsbrott berörs 

mycket och det faktum att det oftast är denna åldersgrupp som står för denna typ av brott påpekas 

ofta.
47

  

Ur ett fotbollsperspektiv har man kommit relativt långt i karriären. Elvamannafotboll påbörjas när 

man är 13 år gammal. Det är vid denna tidpunkt många väljer att antingen ”satsa” på fotbollen eller 

sluta, vid denna tidpunkt börjar fotbollen bli mer seriös, de sämre spelarna gallras ut osv.
48
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4.3 Etik 

Intervjudeltagarna hittades via mina personliga fotbollskontakter och kontaktas sedan per telefon. 

Under telefonsamtalet fick de information om syftet med undersökningen, de upplystes om att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta intervjun när de vill. Detta kallas för 

informationskravet.
49

 

Vidare informerades självfallet intervjudeltagaren att han är anonym och att ingen skall kunna 

identifiera honom genom studien, vilket kallas för konfidentialitetskravet.  

Kontakten jag hade gav mig telefonnummer till olika verksamma fotbollsspelare i åldersgruppen jag 

var ute efter, vilket gör att denne inte vet vilka jag senare ringde upp, vilket jag redan påpekat, var 

helt slumpmässigt från min sida. Detta bidrar således till att kontaktpersonen inte kunde veta vilka 

jag intervjuade. Förvarandet av materialet, dvs. ljudinspelningarna som genomfördes med hjälp av 

min mobiltelefon lades in på min personliga dator efter varje intervjutillfälle. Ett säkerhetsproblem 

som skulle kunna vara förenat med detta är att någon hackar sig in på datorn och får tillgång till 

materialet. Transkriberingarna är även de sparade på min dator. Genom att lägga över allt material 

till ett usb-minne som endast jag har tillgång till löstes detta problem. De fem intervjudeltagarna 

bodde i olika kommuner i Stockholm och spelade i olika lag. Av dessa anledningar antar jag att de 

inte kände varandra, vilket förbättrar mina chanser till att studien är etiskt försvarbar och att ingen 

skall kunna identifiera dem. Av dessa orsaker kan jag därför säga att konfidentialitetskravet har 

uppnåtts.  

Därtill meddelades de om nyttjandekravet vilket innebär att all information som fås i 

undersökningen endast kommer användas i forskningssyfte.
50

 Information som fåtts ut i intervjuerna 

har inte används i andra sammanhang än i denna studie, vilket gör att nyttjandekravet är uppfyllt.  

 4.4 Min roll som forskare 

Kvalitativ forskning handlar mycket om tolkning. Mina förkunskaper har påverkat sättet jag tolkat 

svaren vid intervjutillfällena, något som kan medföra för- och nackdelar.
51

 Någon som inte spelat 

fotboll hade utan tvekan tolkat svaren i intervjuerna annorlunda.  

Min fördel var att jag förstod olika termer som togs upp vid intervjuerna och att jag också förstod 

innebörden i vad som sades. Min nackdel är att jag med min fotbollsbakgrund ibland kunde förutse 

svaren på frågorna och på så sätt vinkla studien. Intervjuguiden motverkade mig från att påverka 
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intervjudeltagarens svar med egna historier och instick. Utgångspunkten var att låta 

intervjudeltagaren komma med svar utan min påverkan. Min förkunskap gjorde att jag kunde följa 

historier och svar på ett initierat sätt. 

Analysen var svårare att inte påverka, mina tolkningar av männens svar utgör analysen till stor del. I 

största mån togs sammanhangen och kontexten med i de citat som valdes ut, av den anledningen att 

citaten skall förstås för det intervjudeltagaren sade och menade med sitt svar. På så vis förhindrades 

det att mina tolkningar inte är överhängande i analysen. Min förkunskap gjorde det möjligt att se 

vilka citat som var av värde för studien.       

Maktsituationen var påtaglig vid intervjuerna, jag innehöll makten gentemot min intervjudeltagare. 

Att det var män jag intervjuade var inte obekvämt, snarare intressant eftersom det var jag som fick 

välja väg i intervjuerna. Med min kunskap inom ämnet kändes det som att intervjudeltagarna fick 

respekt för mig, eftersom ”jag var kvinna och spelade fotboll!”. Detta medförde sannolikt att 

maktsituationen inte blev den omvända. 

Jag och intervjudeltagarna fick god kontakt, även om vissa var mer fåordiga än andra. Orsakerna till 

detta kan vara många. Antingen har det med personligheten att göra, att personen bara är allmänt 

tyst, kanske mer av en lyssnare och inte berättare, vilket kanske i sin tur ledde till att han kände sig 

lite obekväm. Bristande intresse för studien kan vara en annan orsak. Stress och att ha bråttom 

någonstans kan också vara motiv till kortare och snabbare svar. Dessa orsaker utesluter 

nödvändigtvis inte varandra på något sätt.  

Allmänt flödade samtalen på bra. Innan jag började spela in intervjun tog jag självfallet 

intervjupersonen i hand, presenterade mig själv, berättade kortfattat om syftet återigen och frågade 

om intervjudeltagaren hade frågor innan intervjun tog vid på ”riktigt”. Detta kallas för orientering 

och bidrar till att intervjupersonen känner av mig som intervjuare, blir lugnare i situationen och 

vågar prata mer. Genom att visa att jag lyssnade aktivt och ibland gjorde sidoanteckningar hoppas 

och tror jag att intervjupersonerna kände sig hörda. Jag avrundade intervjun genom att säga: ”Nu 

har jag inga fler frågor. Är det något du skulle vilja lägga till eller fråga mig om?”. Genom att säga 

det gavs intervjupersonen möjlighet att ställa frågor som han kanske funderat på under intervjun och 

dessa samtal fortsatte oftast även efter det att ljudupptagningen stoppats.
52

 Jag har av dessa 

anledningar skäl att tro att de uppfattade mig som initierad och seriös.  
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Intervjuerna gav mycket och ny kunskap kunde föras vidare till nästa intervjutillfälle. Nyvunnen 

kunskap som berikade intervjuerna på det sättet gjorde att männen förstod att jag begrep deras 

åsikter och språk. Ett exempel på detta: 

Intervjuare: Vad tycker du är tillåtet? 

Intervjudeltagare: Man ska ju lira fairplay, alltså följa spelreglerna, men det finns ju undantag. 

Alltså, lite fula trick kan man ju göra, som att t.ex. nypa någon och dra lite i tröjan för att 

rubba personen. Det tycker jag är tillåtet, men om domaren ser det blåser han ju av såklart, så 

man får vara diskret! 

Utdraget kommer från intervju nummer 3 och jag tycker det genererar ny kunskap som jag kunde ta 

vidare till nästkommande intervju. Jag hade inte tänkt tanken på begreppet ”fairplay” innan 

intervjupersonen sa det, även om jag var bekant med det från tidigare. Dessutom berättar han om 

lite fula knep man gör för att psyka motståndaren. Jag hade inte räknat med begreppet ”fairplay” 

och att få reda på fula knep man gör i matchsituationer. Genom att lyssna på intervjudeltagarens 

historia genererade det ny kunskap och jag öppnade mina vyer, vilket förde studien framåt.  

Att min förkunskap i ämnet varit till nackdel framkom inte, däremot är jag fullt medveten om att 

valet av frågor lett in intervjudeltagaren på olika spår. Förvisso inte dumt då jag var pilgrim under 

intervjutillfället. Om jag hade varit ”turist” hade säkerligen inte samma historier dykt upp, då det 

hade varit ett mer fritt samtalsflöde och frågeställningen hade kanske inte gått att besvara.  

4.5 Reliabilitet och validitet 

Inom kvantitativa metoder talas det ofta om begrepp som reliabilitet och validitet. Reliabilitet är ett 

begrepp som syftar till tillförlitligheten i en studie. Frågan; ”Får denna studie samma resultat om 

den görs på nytt?” är central för begreppet och menar då på om studien är något att lita på. Om 

reliabiliteten är hög är således studien inte baserad på slumpmässiga resultat eller tillfälligheter. 

Reliabiliteten är främst aktuell inom kvantitativa undersökningar, då forskare med den metoden 

gärna vill veta om ett mått är stabilt eller inte. Validiteten innebär att man mäter det man avser att 

mäta.
53

 

I förhållande till denna studie som bekant är kvalitativ har olika val gjorts för att få studien så 

reliabel som möjligt. Under intervjutillfällena försökte jag undvika ledande frågor, men trots att 

man undviker dessa kan oavsiktligheten också påverka svaret, som t.ex. kroppsspråk. Genom att 

bifoga intervjuguiden ökas chanserna för att denna studie skulle få samma resultat igen. Däremot 

kan jag aldrig påverka andra aspekter kring intervjuerna. Något som måste påpekas är att 

intervjudeltagare kan ge olika svar på samma frågor till olika intervjuare, något som dessvärre inte 
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går att förhindra. Dock känns det föga otänkbart att intervjupersonerna skulle ge olika svar. Att 

andra forskare skulle få fram samma resultat som mig är inget jag kan uttala mig om och vara säker 

på, men de skulle antagligen få fram liknande svar i intervjuerna. Det skulle vara helt omöjligt för 

en annan person att transkribera mina intervjuer på exakt likadant sätt, eftersom alla uppfattar och 

lägger märke till olika saker vid intervjutillfällena. Däremot skulle de troligtvis vara snarlika, så 

länge liknande tillvägagångssätt brukats. Genom att i nästa avsnitt beskriva mitt förfarningssätt för 

transkriberingarna hoppas jag kunna synliggöra hur jag burit mig åt och genom det göra studien 

transparent. Med tanke på min genusorienterade utgångspunkt i studien sökte jag självfallet efter 

svar som hade något med detta att göra, i motsats till någon annan som kanske hade haft en annan 

utgångspunkt i sökandet. Beskrivningen av teori är därför av stor vikt.
54

 

Validiteten i kvalitativ forskning är svår att avgöra då det i detta fall inte resulterar i några siffror. 

På grund av detta finns det ett lite bredare perspektiv som menar på om ”våra observationer 

verkligen speglar de fenomen eller variabler som intresserar oss”.
55

 I förhållande till denna studie 

anser jag att de frågor som ställts och de svar jag fått speglar de centrala utgångspunkterna för 

denna studie. Jag känner att jag fick ärliga svar från mina intervjudeltagare och samtliga kändes 

intresserade av att hjälpa mig vidare i studien. Jag värderar alltså studien som valid.  

4.6 Transkribering 

Att transkribera innebär att man lyssnar på materialet, i mitt fall mina ljudfiler från 

intervjutillfällena, och för över dem i text. När detta sker skall det finnas i åtanke att det som skrivs 

i transkriberingarna är en tolkning från forskarens sida och att texterna till viss grad självfallet 

påverkas av studiens natur. Som ovan nämnts är det dock främst analysen som påverats av 

tolkningar och förkunskaper från min sida.  

Med tanke på studiens frågeställning och analysmetod fann jag det inte nödvändigt att skriva ut 

intervjuerna ordagrant, därför har utfyllnadsord som t.ex. ”mm” och ”ehh” uteslutits i utskriften om 

de inte har fyllt en funktion. När intervjupersonen tvekade mycket i sina svar eller såg väldigt 

fundersam ut har dessa utfyllnadsord tagits med. Dessutom har pauser, betoningar i språket och 

emotionella uttryck inte tagits med av den anledningen att jag inte finner det nödvändigt för 

karaktären av denna undersökning. Överlag är transkriberingarna formella och anpassade till att 

man lätt skall förstå dem. De är något mer sammanfattande än vad som hörs på ljudfilerna.
56
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Intervjupersonen ordagrant från ljudfilen (intervju nummer 2): 

”Ehh, mm, ja du… kanske… kanske har det att göra med att jag är väldigt kraftigt byggd.” 

Intervjupersonen i transkriberingen: 

”Ja du. Kanske har det att göra med att jag är väldigt kraftigt byggd.”  

Valet av transkriberingsmetod grundar sig främst på studiens natur och tidsaspekten. Med tanke på 

examensarbetets tidsbegränsning kändes valet av transkriberingsmetod mest lämplig.
57

 

4.7 Analysmetod 

Den valda analysmetoden är kvalitativ innehållsanalys. Metoden lämpar sig till både kvantitativ- 

och kvalitativ forskning. När mediaundersökningar görs används oftast ett kvantitativt 

förfarningssätt, medan undersökningar som rör t.ex. skola och sjukvård har en kvalitativ 

utgångspunkt. Till en början var denna metod bara förenad med manifesta budskap, det synliga och 

uppenbara komponenterna i en text. Vad är det denna text säger? Denna fråga svarar de manifesta 

budskapen på. På senare tid har metoden också kunnat visa på latenta budskap, alltså budskap som 

ligger bakom texten, meningar som återkommer i kategori efter kategori. De latenta budskapen 

svarar på frågan; Vad talar denna text om?  Det är främst fem olika begrepp som blir centrala vid 

utförandet av denna analysmetod; analysenhet, meningsbärande enhet, kondensering, kod och 

kategori.  

Transkriberingarna från varje intervjutillfälle är denna studies analysenhet. I analysenheten letas 

sedan meningsbärande enheter upp, vilket innebär att man letar fraser eller meningar som på något 

sätt har att göra med studiens natur, frågeställningar etc.
58

 Detta var svårt eftersom denna studie har 

ett relativt stort material att utgå ifrån.
59

 

För att sedan göra det mer översiktligt och medgörligt måste en kondensering göras, det innebär att 

man pressar samman de meningsbärande enheterna till korta och koncisa meningar/ord. Till sist 

kodar och grupperar man de meningsbärande enheterna. Problemet vid detta steg var att vissa 

enheter redan var korta, vilket gjorde det svårt att förkorta dem ännu mer. Vid kodningen 

förekommer självfallet en grad av tolkning, men de flesta koder sades rakt ut i intervjuerna. Vidare 

gjordes kategorier, vilka alla presenteras i resultat och analysdelen nedan. Kategorierna återspeglar 

det som har uttryckts direkt i transkriberingarna, och blir således det manifesta innehållet i 

transkriberingarna.  För att kunna se de mest förekommande meningarna kan man göra ett eller flera 

teman där budskapen ur analysenheten återspeglas.  
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Självfallet är metoden förenat med vissa för- och nackdelar. En text har oftast flera olika meningar 

och budskap, vilket innebär att man inte ser alla budskap med denna metod, vilket är en nackdel. 

Dessutom möter forskaren aldrig en text tomhänt, vilket innebär att han/hon ser det han/hon vill se 

och tolkar texten utifrån egna erfarenheter. Dessa faktorer påverkar således validiteten och 

reliabiliteten.
60

 En risk med kvalitativ innehållsanalys är att citat kan ryckas ur sina sammanhang 

och forskaren kan missa helheten, eftersom denne har sin egen frågeställning i huvudet hela tiden.  

Valet av analysmetod är påverkat av materialets omfattning, denna metod är bra när materialet är 

stort. Denna metod lämpar sig bra på denna studie då man kan se både det manifesta och latenta 

innehållet.
61

 

En ytterligare motivering av denna analysmetod har att göra med reliabiliteten i studien. 

Intrasubjektiviteten i min studie kan antas vara hög. Detta begrepp syftar till om samma person 

utför studien med samma förfarandesätt, fast vid en annan tidpunkt, skulle få samma resultat. Något 

som i stället skulle tala mot denna analysmetod är intersubjektiviteten. Intersubjektivitet handlar om 

huruvida olika personer som studerar samma material och med samma tillvägagångssätt kommer nå 

samma resultat och jag kan anta att den inte är lika hög som vid intrasubjektiviteten.
62

 

5 Resultat och analys 

Sammanlagt formulerades 32 stycken meningsbärande enheter vilka bildades ur analysenheten. Det 

kunde definitivt blivit fler, men jag valde att behålla kontexten i de flesta fall, därav lite färre 

meningsbärande enheter.  

Kategorierna som skapades var: motiv för aggressivitet, aggressivitet i träningssituationer, 

aggressivitet i matchsituationer, skillnaden på aggressivitet och våld, tillåtet/otillåtet, orsaker till 

gult/rött kort och fysisk kontakt. Totalt formulerades sju stycken kategorier. 

Nedan är ett exempel på hur analysprocessen såg ut till en början. I denna kategori togs det ut 

ytterligare tre koder: spelarens insats, ilska och avreaktion. 
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Tablå 1. Utdrag från analysen. Exempel på meningsbärande enhet, kondensering, kodning samt 

kategorisering.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan beskrivs för studien centrala teman.  Alla teman visar på de mest förekommande meningarna 

inom varje kategori och bidrar således till undersökningens s.k. ”röda tråd”.
63

 Dessa teman är 

således en tolkning från min sida av vad som är en viss kategoris huvudsakliga budskap och 

mening, något som antingen har sagts rakt ut i intervjusammanhangen eller något jag behövt tolka 

då svaren inom vissa kategorier varit tämligen olika stundtals. Däremot finns det självklart en liten 

grad av tolkning vid de manifesta budskapen också (i kategorierna), men inte i lika stor utsträckning 

som vid skapandet av temana.
64

 

Samtliga teman förutom ett har flera koder än en vilket beror på fler meningsbärande enheter inom 

de temana. Kategorier och teman hänger ihop med frågeställningen, de visar vad som framkom ur 

intervjutillfällena och vilka svar som framkommit och tillsammans kan alla dessa sju kategorier ge 

svar på frågeställningen. På detta sätt hänger kategorierna och teman ihop med intervjuguiden.  

Alla sju kategorier innehåller alltså olika koder, vilka presenteras i tablå nummer två. Alla 

kategorier har ett tema var, vilka alltså är en tolkning från min sida av vad som är mest 

framträdande inom varje kategori.  
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Meningsbärande enhet 

 

”Jag blir arg när jag har tappat bollen och då springer jag ifatt och ger igen, oftast 

hårdare än vad motståndaren har tacklat mig”. 

 

Kondensering 

 

Vid misslyckande känner man ilska och vill hämnas.   

 

Kodning 

 

Hämnd.  

 

Kategori 

 

Motiv för aggressivitet. 
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Tablå 2. Alla teman och kodningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla kategorier som formulerades ur materialet redovisas. Under de kommande rubrikerna 

presenteras ett visst antal meningsbärande enheter (inte alla p.g.a. platsbrist) vilka återfanns under 

den beskrivna kategorin. Därefter utförs en analys i förhållande till begreppen som förklarades 

under teoriavsnittet och till tidigare forskning som presenterades i denna studie.   

Innan presentationen av kategorierna görs, kan det vara värt att nämna frågeställningarna igen. 

Varför handlar manliga spelare på ett visst sätt i match- och träningssituationer? 

Hur definierar de skillnaden på att vara aggressiv och att vara våldsam? 

5.1 Fysisk kontakt 

Fysisk kontakt kändes naturligt att ha som första kategori då det egentligen ligger till grund för 

studien. Kategorin tillägnades koden ”kroppskontakt” och återkommande meningar i intervjuerna 

var att det inte skulle vara någon rolig sport om man inte ”fick trycka till lite”. Det var alltså en 

nödvändighet för sporten och för att de skulle fortsätta med den. Temat blev således; ”Det roliga 

med fotboll är bl.a. att man får använda kroppen på ett fysiskt sätt.”  

”Alltså, det skulle inte vara fotboll om man inte fick puckla på varandra lite 

liksom.”(intervjudeltagare 2) 

 

 

Teman  
 

Koder 
 

 

Aggressionen på träningar är nästintill lika som vid 

matchsituationer 

 

”De egna” värnar man om 

100% i alla situationer 
 

Trots att spelare vet att vissa handlingar är förbundna 

med ett ”straff” görs de ändå   

 

Aggressivitet straffbart 

Psykologi 
 

 

Beroende på arena och kontext ändras beteenden 

 

 

Aggressivitet p.g.a. sportvalet 

Omvärlden ska veta att man kämpar 
 

Beroende på arena och kontext uttrycks olika 

beteenden 

 

 

Sunt förnuft 

Domare 

Spelregler 

Hegemonisk maskulinitet 
 

Olika faktorer påverkar vad som ses som 

tillåtet/otillåtet 

’ 

Bollens roll 

Domare 

Brott på annan arena  
 

Det roliga med fotboll är bl.a. att man får använda 

kroppen på ett fysiskt sätt 

 

 

Kroppskontakt  

 

 

Olika faktorer ligger bakom aggressivitet 
 

Hämnd 

Spelarens insats 

Ilska 

Avreaktion 
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”Det är ju det som är det roliga, att glidtackla någon. Sporten skulle inte vara något utan 

kroppskontakt.”(intervjudeltagare 5) 

”Om jag inte hade velat eller vågat utsätta någon eller mig själv för lite fysisk kontakt så hade 

jag hållit på med ridning.”(intervjudeltagare 1) 

”Mycket handlar om spelet i sig, hur man ska springa och röra sig, massa taktik, så det är ju 

sjukt kul. Men om man inte skulle få erövra bollen med hjälp av kroppen så skulle ju det inte 

funka.”(intervjudeltagare 3) 

Dessa citat återspeglar det som framgick i samtliga intervjuer när vi talade om kroppskontakt och 

dess betydelse för dem själva och sporten i sig.  

Denna kategori för mig in på kroppen. Kroppen som erfarenhet var något som Fundberg tog upp i 

sin avhandling och något som omnämnts tidigare, där man ser kroppen som ett subjekt.
65

 I 

intervjuerna berördes kroppens roll i spelet. Alla intervjupersoner sade att kroppen var till för att 

uttrycka något. Vid misslyckande eller framgång uttrycktes olika beteenden. Om man hade spelat 

bra fotboll uttrycktes aggressiviteten på ett ”snällare” och mer felfritt sätt. Alla intervjudeltagare 

menade att det fysiska spelet var kul. I alla citat verkar en bidragande orsak till att man valde att 

spela fotboll vara det faktum att man faktiskt får använda kroppen och vara fysisk. En tanke från 

min sida är att intervjudeltagarna ”flyr” från ett samhälle där aggressivitet (på ett våldsamt sätt) är 

olagligt, till en annan arena där det är lagligt och hyllat till viss grad. Man kan också tänka sig att 

intervjudeltagarna vänder sig till fysiska sporter av den anledningen att de vill känna sig manliga. 

Fotbollen, för de fem män som var med i studien, kan av denna anledning inte vara en avspegling 

av samhället då aggressivitet vid för grov användning inte är lagligt.  

Fundberg (2003) skriver i sin studie: 

”Det syns i pojkarnas ansiktsuttryck att det gör ont. Men ingen säger något. Erfarenhet av 

smärta är en del av fotbollsspelandet, liksom sättet att inte klaga över denna smärta.”
66

 

Redan i ett tidigt skede i fotbollen kan man alltså se tendenser på hur pojkarna formas och hur de 

maskulina attributen börjar ta form. Diskussionerna i denna studie vilka rörde kroppskontakt 

berörde också samtalsämnen som identitet. Tre män sade i intervjuerna att de identifierar sig som 

fotbollsspelare, att fotbollen har gjort dem till vilka de är. Deras normer och värderingar kommer 

från sporten. Utanför fotbollens kontext beter de sig som de lärt sig bete sig på fotbollsplanen. 

Samhället verkar inte vara den största bidragande faktorn till hur de är som personer idag, utan det 

verkar vara sporten som har påverkat hur de är och hur de ser på samhället. Att vara tuff, inte vika 

sig för någon och att visa att man är bäst är egenskaper de fått med sig från fotbollen och som de 
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använder i andra kontexter. Citatet ovan hämtat ur Fundbergs studie tyder på det faktum att 

pojkarna tidigt formas till män. Att de för med sig värderingar och inställningar från fotbollen in i 

deras vardag innebär att de tar den kroppsliga erfarenheten de fått från fotbollen och sätter in den i 

andra sammanhang. Fotbollen kan utifrån denna studie ses från begreppet kroppen som erfarenhet. 

Fotbollen speglas alltså inte utifrån samhället, utan männen i denna studie verkar mena att 

beteenden från fotbollsplanen visar sig i samhället. Mina slutsatser styrker således den tidigare 

forskningen som visar på liknande resultat. Däremot måste fler intervjuer och forskning ske kring 

fotbollen och samhället för att kunna fastställa att fotbollen är ensam aktör i att påverka männen i en 

viss riktning som individer. Att samhället inte påverkar männen som individer kan denna studie inte 

fastställa helt och något som känns föga osannolikt. Forskning utanför fotbollens kontext skulle 

besvara frågan om hur mycket fotbollen och samhället påverkar en individ.   

5.2 Aggressivitet i träningssituationer 

Koderna vilka hör till denna kategori blev: ”De egna värnar man om” och ”100% i alla situationer”. 

Då svaren var olika kring denna fråga fick jag själv hitta på ett tema som jag tyckte visade på det 

mest förekommande meningarna i kategorin. Temat blev således: ”Aggressionen på träningar är 

nästintill likasom vid match”.  

Den tidigare forskningen berör träningssituationer och hur männen agerar på fotbollsplanen när de 

egna lagkamraterna är nära. Mendel-Enk (2004) talar bl.a. om när Johan Mjällby tränade i AIK för 

första gången. Mjällby tacklade en medspelare så denne for i marken, bara för att bevisa för 

tränarna att han var någon att räkna med. Det framkommer att männen vid träningssituationer gärna 

vill ”testa” nya spelare i laget genom att gå in hårt i närkamper och att de vill visa att de är duktiga 

för tränarna.
67

   

I denna studie handlade diskussionen kring träningssituationer främst om att man oftast går in i 

närkamper på ett mjukare sätt vid träning till skillnad från matchsituationer. Olika orsaker 

påverkade detta medvetna eller omedvetna ”val”, bl.a. att man var rädd att skada någon lagkamrat. 

Många ansåg det onödigt att gå in lika hårt. En tendens som visade sig i transkriberingarna var att 

de två intervjudeltagarna som spelade i division 2 sade att de alltid gick in till 100% i närkamperna. 

I denna studie verkar det således som att männen som spelar i högre divisioner har en annan 

inställning när det gäller närkamper och aggressivitet i träningssituationer. Dessa två menade att det 

man gör på träning, det gör man också på match. Attityd och inställning kring detta verkar alltså 

skilja sig i åt divisionerna för dessa män.  
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”Jag går in nästan lika hårt, det ska ju smälla på lite, annars kan man strunta i att spela.” 

(intervjudeltagare 2) 

”Oftast tacklar jag lite mjukare och snällare mot mina egna lagkamrater, eftersom jag inte vill 

skada någon.” (intervjudeltagare 4) 

”Jag ger alltid 100%, i varje läge går jag fullt ut. Det ska ju vara så matchlikt som möjligt.” 

(intervjudeltagare 1) 

Dessa tre meningsbärande enheterna synliggör vad som framgick ur intervjuerna. De två första 

citaten är hämtade från intervjuerna där intervjudeltagaren spelade i division 3. Det sista citatet är 

från en division 2 spelare. Även den andre division 2 spelaren angav ett liknande svar på denna 

fråga. I division två värderar man match och träning på likadant sätt. De menar att det man gör på 

träning, gör man också på match och därför går de in helhjärtat i varje situation.  

Division 3 spelarna däremot speglas av en annorlunda inställning. Intervjuerna tyder på att man 

värnar om ”de egna”, tar hand om varandra och ser till att andra inte skadas. Spelarna väljer aktivt 

att i träningssituationer inte gå in lika hårt i närkamper. 

5.3 Aggressivitet i matchsituationer 

”Jag spelar ganska fysiskt. Aggressivt. Jag löper mycket och ja, använder kroppen för att 

komma åt bollen, om det behövs trycker jag till lite.” (intervjudeltagare 3) 

”Ja, alltså man kör på liksom. Lägger en glidtackling bara för att rubba spelaren. Om man ser 

att en spelare är dålig så går man in ännu hårdare för att sätta honom på plats.” 

(intervjudeltagare 5) 

”Jag brukar stå på motståndarens fot när han ska springa, utan att domaren ser, bara för att 

psyka honom.”(intervjudeltagare 4) 

”Man liksom, försöker visa att man är stark och så du vet… genom att göra en ful tackling 

eller få lite blod på knät så ser tränare, publik och vänner att man i alla fall har kämpat.” 

(intervjudeltagare 2) 

Koderna för denna kategori kom att bli: ”Aggressivitet straffbart” och ”Psykologi”. Temat som 

gjordes var: ”Trots att spelare vet att vissa handlingar är förbundna med ett ”straff” görs de ändå”.  

Utifrån citaten ovan kan det urskiljas flera saker. Vid det första citatet menar intervjupersonen att 

kroppen hela tiden används och att det är ett verktyg för att komma åt bollen. Vid behov används 

kroppen för att stoppa bollbanan. Det andra citatet visar på andra faktorer som ligger bakom 

aggressivt spel. Här menar intervjupersonen att tacklingar även görs för att psyka motståndaren, få 

honom ur balans och ta honom ”ur spelet”.  

Psykologen Keer (2004) talar mycket om hur man kan dra nytta av psykologiskt välbefinnande/icke 

välbefinnande och genom intervjuerna har jag sett tendenser som tyder på att detta faktiskt 
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existerar.
68

 Intervjudeltagarna i denna studie sade ofta att när man såg att någon motståndare var 

sämre än en själv, så gick man in lite hårdare mot denna person så att han ”togs ur spelet”. 

Ytterligare något som Keer tog upp handlade om att aggression inom idrotten inte är renodlat 

positivt
69

, något som stämmer överens med fynden i denna studie då samtliga intervjudeltagare 

nämner att aggression är en bra egenskap, men att den också bestraffas ibland. I sista citatet under 

denna kategori kan man undra varför han vill imponera på omvärlden. Det måste ha att göra med 

det att aggressivitet är något positivt i dessa kretsar och något man gärna visar upp. Utifrån studien 

har det visat sig att aggressiviteten vid matchsituationer är en blandning mellan sportval och 

iscensättande av maskulinitet. 

Intressant i sista citatet är det faktum att intervjudeltagaren nämner omvärlden. Genom fysiskt spel 

visar han upp att han ”krigar” och kämpar. En tackling och blod på knät förstärker känslan av att ha 

kämpat och dessutom visar han omvärlden att han gett allt. Iscensättande av maskulinitet syns 

väldigt tydligt i sista citatet. Intervjudeltagaren visar med hjälp av kroppen och fysiskt spel att han 

är en stark man som klarar av lite blod. Dessutom tillägger han att det är vänner, publik och tränare 

han vill visa något för.
70

 Av det får jag anledning att tro att han vill imponera på alla som befinner 

sig nära. Kroppen fokuserades och samtliga hade likasinnade svar på frågorna. Alla sade att man 

faktiskt måste använda kroppen för att stoppa bollen ibland och att man också tar till fula knep för 

att psyka motståndaren.  

Att iscensätta maskulinitet fick mig att börja fundera. När jag spelar fotboll så tänker jag exakt 

likadant när det kommer till att visa upp mig och visa att jag är någon att räkna med. Jesper 

Andreasson presenterades i början av denna studie och tillför intressanta fakta inom området, han 

skriver; 

”Det förfaller som närheten till maskulinitet och fotbollsmässiga idealiseringar ”laddats ner” i 

benskydd, fotbollsskor, omklädningsrum och det växande gräset på fotbollsplanen. För 

kvinnorna handlar det om att ikläda sig en hegemonisk dräkt som tar sig i uttryck i sättet att 

gå, tala och hur man för sig. När kvinnorna drar fotbollsstrumporna över benskydden och 

tejpar fast dem för att de inte skall kasa ner, konstruerar de både stil och maskulinitet.”  

Han fortsätter;  

”Flera av kvinnorna framhåller att manligt och kvinnligt inte existerar på fotbollsplanen. Där 

spelar man fotboll och inget annat.”
71
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Andreassons fynd bekräftar i hög grad det jag själv tänker kring matchsituationer och bevisar i alla 

fall i mitt fall att män och kvinnor fungerar och tänker på liknande sätt inom fotbollen.  

 5.4 Tillåtet/otillåtet 

Koderna vilka hör till denna kategori är: ”Bollens roll”, ”Domare” och ”Brott på annan arena”. 

Utifrån intervjusvaren gjordes sedan ett tema vilket blev: ”Olika faktorer påverkar vad som ses som 

tillåtet/otillåtet”. När denna fråga ställdes kom det likasinnade svar från samtliga deltagare. Denna 

kategori har liknande beröringspunkter som kategorin ovan, men olika saker betonades. Det mest 

intressanta var bollens roll i det hela. När kroppen används i syfte att blockera eller få undan bollen 

är hårdare tag tillåtna, således blev bollens roll viktig i denna kategori. Samtliga ansåg att om man 

hade rört bollen innan någon for i backen så var det tillåtet, annars inte. Även här kommer domaren 

in och säger till att lagöverträdelser görs. Regelverk och domare har stor betydelse då det är han 

som sätter tonen för matchen, vad som är tillåtet och inte.  

”Det som är tillåtet är typ glidtacklingar när man får undan bollen, det är schysst lir tycker 

jag.” (intervjudeltagare 1) 

”Det som domaren bestämmer vad som är tillåtet och inte, men sen ser han ju mycket på hur 

matchen ser ut. Kanske är det en fysisk match och då friar han hellre än att blåsa sönder den.” 

(intervjudeltagare 3) 

”Tillåtna handlingar är typ knuffar, tröjdragningar i viss mån och typ sådana saker.” 

(intervjudeltagare 5) 

Jesper Andreasson (2007) har i sina intervjuer fått fram liknande svar när han intervjuade en man 

som spelade handboll. Andreassons intervjudeltagare menar bl.a. att han ibland tänjer på gränserna 

av vad som är tillåtet men att det till skillnad från okontrollerat våldsutövande är sportsligt.
72

 

Utifrån denna studie kan liknande antaganden göras. 

5.5 Orsaker till gult/rött kort 

Inom denna kategori gjordes två koder vilka är: ”Aggressivitet p.g.a. sportvalet” och ”Omvärlden 

ska veta att man kämpar”. Temat för kategorin kom att bli: ”Beroende på arena och kontext ändras 

beteenden”. När diskussionen om varningar kom upp var det överhängande likartade svar. Samtliga 

talade mycket om att vissa handlingar ”bara sker”.  

”När jag har fått gult kort, för rött har jag aldrig fått, då har det varit för att jag gjort en ful 

glidtackling.” (intervjudeltagare 4) 

                                                           
72

 Andreasson 2007, s. 88-89 



 
 

24 
 

”Jag får oftast frisparkar med mig, eftersom jag är så snabb och skicklig med bollen, har den 

nära fötterna hela tiden, men får nog gula kort när jag är frustrerad och arg. Liksom det går ut 

över spelet på ett negativt sätt.” (intervjudeltagare 5) 

Intervjudeltagaren i första citatet menar att anledningen till gult kort oftast är att han har gjort en ful 

tackling. Detta i sin tur bidrar till en varning. Fast han innerst inne verkar veta att det han gjort är 

fult väljer han alltså att ta den konsekvensen. Jag ser det som att detta är påverkat av själva spelet. 

För att vara en bra fotbollsspelare bör man försöka stoppa bollen till varje pris och jag ser det som 

att männen i detta fall väljer att ta en varning, för då visar man att man i alla fall försökt, att man är 

villig att ta risken. Mendel-Enk (2004) skriver i sin bok om varningar och dess betydelse. Han 

skriver om hur expertkommentatorerna menar att spelare ”tar på sig” en varning för att visa sig 

lojala inför laget. En varning är bättre än ett baklängesmål.
73

 Denna studie styrker således tidigare 

forskning. Dessutom påpekar två intervjudeltagare det faktum att humöret påverkar hur man agerar 

och att ilska ofta kan resultera i gult/rött kort. I intervjuerna framgick att aggressivitet/våldsamhet 

inte alltid är förknippat med positiv respons på det sättet att en spelare kan bli straffad i form av en 

varning eller två. Humöret är en central faktor i en individs handlingar, vilket bevisas i andra citatet.   

 5.6 Motiv för aggressivitet 

Under intervjutillfällena talades det mycket om vad som kan ligga bakom aggressivitet. Under 

denna kategori urskiljs fyra koder vilka är direkt anslutna till olika motiv för att agera aggressivt. 

Dessa fyra koder är: ”Hämnd”, Spelarens insats”, ”Ilska” och ”Avreaktion”. Ett exempel på en 

meningsbärande enhet under denna kategori är: 

”Jag blir arg när jag tappar bollen och då springer jag ifatt och ger igen, oftast hårdare än vad 

motståndaren har tacklat mig.” (intervjudeltagare 2) 

Detta var något jag fastnade för och fördjupade mig i. Han förklarade vidare att han gör hårdare 

tacklingar beroende på olika omständigheter. Vid t.ex. motgång att laget ligger under, att 

föräldrarna suckar längst sidlinjen, att man spelar dåligt osv. När allt flyter på som det ska är 

tacklingarna mer felfria, dvs. gör mindre ont för motståndaren. Detta synliggör tydligt en av 

koderna under denna kategori, nämligen; hämnd. En av orsakerna till att agera aggressivt enligt 

denna intervjuperson är alltså att man känner sig arg om någon tagit bollen eller tacklat ner en, 

vilket i sin tur leder till en sorts hämnd gentemot motståndaren. Den andra kodningen som utvanns 

ur denna kategori var spelarens insats. 

”Om jag lirar dåligt på match eller till och med på träning, så finns det absolut chans till att 

jag råkar göra något fult. Man pallar liksom inte med allt då.” (intervjudeltagare 5)   
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Spelarens insats har i stor grad att göra med ilska som också blivit en kod under denna kategori. 

Samtliga intervjudeltagare talade om ilskan som infinner sig i kroppen när man har tappat bollen, 

spelat dåligt eller gjort något dåligt beslut på planen. Intervjudeltagare 1 berättar: 

”Det bara puttrar inom en om man gjort något dåligt, man blir så sjukt arg och irriterad på sig 

själv och på andra också för den delen, att man inte vet vad som kan hända om man möter en 

motståndare. Då kan det smälla när som. När man känner sig så.”    

Samtliga talade om att något sorts välbehag infann sig i kroppen när man har avreagerat sig fysiskt. 

Dessa två meningsbärande enheter ger uttryck för ett välbefinnande under och efter ett fysiskt 

handlande.  

”Det känns skönt att avreagera sig fysiskt.”(intervjudeltagare 3) 

”Man släpper allt och fokuserar på att spela och sen är det ju sjukt skönt att kunna sätta en 

tackling, liksom, det känns bra i kroppen på något sätt. Det är svårt att 

förklara.”(intervjudeltagare 4) 

5.7 Skillnaden på aggressivitet och våld  

”Ja du, man vet ju liksom när det är nog, när något man gör inte är okej.” (intervjudeltagare 4) 

”Domaren har en viktig del i matchsituationer eftersom han sätter ribban för vad som är 

tillåtet.” (intervjudeltagare 5) 

”Skillnaden… Vet inte riktigt, att vara aggressiv är ju jävligt bra liksom, då är man på och 

visar att man vill något, men sen blir det ju våld om man gör något otillåtet, typ sätta 

dobbarna i någon vilket inte är så uppskattat, med det behövs ju ibland.” (intervjudeltagare 1) 

”Man försöker ju göra det bästa hela tiden, men sen måste man ibland visa vart man står, 

vilken plats man själv har och att ingen får inkräkta på den och då kan man ju göra saker som 

kanske skulle klassas som våld. Men liksom, det gäller ju typ inte fotbollen.” 

(intervjudeltagare 4) 

Fyra koder kunde urskiljas under denna kategori och massor av meningsbärande enheter. De fyra 

koderna för kategorin är: ”Sunt förnuft”, ”Domare”, ”Spelregler” och ”Hegemonisk maskulinitet”. 

Den kommande meningen i svaren fick tolkas som: ”Beroende på arena och kontext uttrycks olika 

beteenden”. Här fanns en kod som alltså var direkt kopplad till genusteori. Samtliga 

intervjudeltagare talade om att man skulle sätta motståndaren på plats. Man skulle visa vem som 

bestämmer på ett visst område genom att vara aggressiv. Här användes begreppet hegemonisk 

maskulinitet för att lättare kunna förstå mina upptäckter. 

Andreasson (2007) skriver i sin avhandling om hur handbollsspelaren psykar sin motståndare. 

Genom att flina försöker spelaren överordna sig sin motståndare. Genom tal och kroppsspråk 



 
 

26 
 

försöker spelaren sänka motståndarens självförtroende och visa sitt lags överordnad. Detta 

hånleende blir således en handling som symboliserar oberördhet, kontroll och framförallt; makt
74

. 

Fundberg (2003) talar om männens uttryck av dominans gentemot kvinnor överlag. Han talar om 

hur pojkarna (spelarna) och männen (tränarna) i hans studie förändras mellan hemmet och 

fotbollsplanen. Hemmet präglas av tankar om jämställdhet, har det framkommit i Fundbergs studie. 

Familjerna värnar och respekterar varandra. På och omkring fotbollsplanen omtalas kvinnorna ofta 

som ”kärringar”, vilket i hög grad strider med det Fundberg såg inom hemmets väggar. Inom 

fotbollen nästintill hyllas hegemonisk maskulinitet, menar Fundberg. Den värld pojkarna/männen 

stiger in i samband med fotboll är bortom samhällets diskurs. Samhället och fotbollen speglar inte 

varandra är Fundbergs slutsats.
75

 Fundberg skriver; 

”I omklädningsrummet finns inte den kritiska blicken och ifrågasättande från det omgivande 

samhället på hur hegemonisk maskulinitet förkroppsligas. Jag ser därför fotbollens vardag 

som en kampplats där hegemonisk maskulinitet segrar utan att nödvändigtvis även göra det i 

samhället utanför.”
76

    

Fundberg talar dock inte om mäns överordnad av andra män. Utifrån denna studie har det visat sig 

att en del av den hegemoniska maskuliniteten inom fotbollen är att hävda sin status gentemot andra 

män. I intervjuerna framkom det att man vill känna sig överordnad sin motståndare, något som 

alltså kan kopplas till en hierarkisk inställning gentemot de som inte är i gemenskapen, i det egna 

laget.  

I diskussionerna kring skillnaden mellan aggressivitet och våld sade samtliga att det även råder sunt 

förnuft, att man vet när man har gått för långt och att man hejdar sig innan man gör en sak om man 

vet att det kan vara för fult, även om man är villig att ta den risken ibland. Här spelar domaren och 

spelreglerna en viktig roll. Tre av fem menade att det är domarens uppgift att skilja på aggressivitet 

och våld. Jim Parrys citat som presenterades i början av studien sammanfattar fynden inom denna 

kategori på ett bra sätt; ”Hardness and aggression are not against the rules- but violence is”.
77

 

6 Slutsatser och diskussion 

Denna studie har fokuserat på det som händer på fotbollsplanen och inte utanför. Den rådande 

samhällsdebatten om huliganism sattes åt sidan för att gräva djupare ner i det som händer vid 

tränings- och matchsituationer på fotbollens arena. Frågeställnigarna som genomsyrat studien, 

lyder:  
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Varför handlar manliga spelare på ett visst sätt i match- och träningssituationer?  

Hur definierar de skillnaden på att vara aggressiv och att vara våldsam? 

Orsaker till att männen i denna studie väljer att handla på olika sätt i olika situationer och skillnader 

på aggressivitet och våldsamhet har utkristalliserats inom kategorierna som nämndes i resultat- och 

analysdelen. Jag tolkar det övergripande budskapet i denna studie som att männen agerar i fysiska 

handlingar beroende på vilka sammanhang de är i och hur sinnesstämningen är just för dagen. I och 

med studien har jag kommit till insikt med att det finns många olika förklarningar bakom olika 

handlingar och hur dessa män skiljer på aggressivitet och våld. Övergripande har jag sett att 

jargongen som speglar fotbollen för dessa intervjudeltagare är: ”Smällar man tar, delar man också 

ut” och som jag befarade innan studien; ”Den som ger sig in i leken får leken tåla.” 

I resultatredovisningen finns citat som indikerar på ovanstående. Genomgående talades det mycket 

om kroppskontakt. Först var jag tvungen att se om kroppskontakt och aggressivt agerande ens var 

en nödvändighet för sporten. Utifrån resultatredovisningen kan det konstateras att kroppskontakt för 

de intervjuade männen är av stor vikt och att det är en stor del av sporten. Det övergripande temat i 

intervjuerna har varit att man är beredd på att ta konsekvenserna av fysiska handlingar, för att gagna 

det egna laget. Domaren har stort inflytande på matchbilden och i att bestämma vad som är tillåtet 

och inte, enligt denna studie.  

Var går då gränsen mellan att vara aggressiv och våldsam? Det finns inget entydigt svar på detta. 

Gapet mellan aggressivitet och våldsamhet har visat sig vara hårfin. Gapet regleras genom 

spelregler, domare, spelarnas karaktär, psyke och välbefinnande för dagen. Därtill styrs avståndet av 

hur angelägna spelarna är i att ansluta sig till de genusnormer som finns i samhället.  Utifrån denna 

studie har det framkommit att gränsen för aggressivitet/våld beslutas av regler och domaren, och att 

bollen har en central roll. När domaren visslar i visselpipan har en fysisk handling gått över i något 

för grovt och detta hänger ofta samman med om spelaren rör bollen eller inte. Om spelaren 

avsiktligen försöker tackla ner någon är gränsen nådd. Skillnader i match- och träningssituationer i 

hänsyn till graden av aggressivitet återfanns. Männen som i denna studie spelade i division 3 tar 

hänsyn till sina egna lagkamrater genom att inte gå in lika hårt i närkamperna. Vid matcher går de 

in hårdare. Division 2 spelarna däremot har andra värderingar vilka menar på att ”det man gör på 

träning, gör man på match” och således går de in lika hårt mot egna spelare som vid 

matchsituationer. Orsaken till att spelare ändå väljer att utföra vissa fysiska handlingar som i annan 

kontext skulle klassas som brott har till stor del att göra med sportvalet. Spelarens egen insats, ilska 

och avreaktion var koder förknippade med orsaker till aggressivitet. Det verkar således vara en 
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blandning mellan en sorts förtjusning och njutning av att agera på ett fysiskt sätt, samtidigt som 

mycket verkar bero på hur spelarens dag har varit/är och hur väl de spelar.   

Är dessa handlingar brott eller norm? Studien visar att olika arenor är förenade med olika regler att 

förhålla sig till. Att vissa handlingar inom fotbollen är brott i annan kontext har fastslagits, men 

inom fotbollens väggar är dessa handlingar normala. De är normen för männen i denna studie. Att 

föra in dessa handlingar i en annan kontext skulle ställa till problem. Ingen skulle vilja bli knuffad 

eller glidtacklad på gatan, därför har samhället ett rättssystem som straffar den skyldige. Inom 

skolväsendet har regeringen olika stadgar som skolor måste rätta sig efter, men det är också rektorn, 

tillsammans med bl.a. lärare och föräldrar som inrättar normer och interna ”lagar” att leva efter och 

följderna som man då får ta vid övertramp av norm eller regel. Inom jobbets atmosfär finner man 

troligtvis liknande normer, men också andra regler att foga sig efter och andra straff att handskas 

med vid överträdelse av dessa. Överallt finner man olika sorters sätt att skipa rättvisa på. Likadant 

är det på fotbollsplanen, handlingar som främst domaren finner opassande straffas med gult eller 

rött kort. Runt om oss och opåverkat av tid existerar dolda normer att leva efter. Det är bara att välja 

vad man vill leva efter och ta följderna.”Den som ger sig in i leken, får leken tåla!”. Fotbollen har 

definitivt ett eget rättssystem. Den tidigare forskningen som presenterades har konstaterats i denna 

studie. Likheter ses bl.a. i iscensättandet av maskulinitet. Genom att tackla en motståndare visar 

männen upp sig som starka och initiativtagande. Detta verkar vara en genomgående trend hos det 

manliga könet, i alla fall i detta sammanhang. Utifrån denna studie kan man se att en del av den 

hegemoniska maskuliniteten inom fotbollen är att hävda sin status gentemot andra män, något som 

inte omskrevs i t.ex. Fundbergs avhandling. Att fotbollen och samhället inte speglar varandra för 

männen i denna studie har konstaterats. Det spelarna lär sig på planen förs med in i livet utanför 

den. Därför har det utifrån denna studie fastslagits att fotbollen är det som påverkar spelarna och att 

spelare i sin tur påverkar samhället och inte tvärtom. Det har även konstaterats att ytterligare 

forskning måste göras för att kunna se samhällets påverkan av individerna, då denna studie inte 

forskat utanför fotbollssammanhang. Först då kan det fastslås om samhället också påverkar 

individerna. Viktigt att påpeka är att denna studie, som bekant, endast omfattar fem intervjuer, 

vilket gör att grova generaliseringar inte går att göra.  

6.1 Egna reflektioner och erfarenheter 

Inledningsvis påpekades det att fotboll är en mansdominerad sport. I sökandet av tidigare forskning 

stötte jag sällan på några kvinnliga forskare. Genom denna studie hoppas jag ha bidragit med något 

nytt och frambringat ny kunskap inom området. Genomgående i studien har jag tänkt på mina egna 

erfarenheter som fotbollsspelare. Med tolv års erfarenhet anser jag mig vara kunnig inom området 
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och genom detta avsnitt avser jag att synliggöra detta för att kunna ge förståelse för hur slutsatserna 

dragits. Med tanke på att det är ett mansdominerat ämne känns det också nödvändigt att koppla 

studiens resultat till mina egna erfarenheter och tankar.  

Vid intervjutillfällena slog det mig att det inte är stor skillnad på hur män och kvinnor tänker kring 

fotboll. Jag talar utifrån mig själv när jag säger att det absolut finns fler likheter än skillnader när 

det kommer till tankesättet kring sporten. Resultaten reflekterar det som jag själv tänker på vid 

tränings- och matchsituationer, därför kan inte resultaten bero på skillnader i kategorierna man och 

kvinna. Resultatet speglar med stor sannolikhet sportvalet, att fynden som frambringats beror på 

valet av sport och normerna inom denna. Om samma studie skulle göras enbart på kvinnor skulle 

det med stor sannolikhet bli liknande svar, antar jag.  

Personligen kan jag relatera till allt som framkommit i resultat- och analysdelen. Från det att 

iscensätta maskulinitet till att känna att kroppskontakten är en viktig nämnare i sporten. Att ha blod 

på knät efter en match och svettas mycket är faktorer som också jag tänker på när jag kliver av en 

match. Jag vill också visa att jag kämpat, krigat och offrat mig. Jag vill visa att jag är en att räkna 

med, att jag är duktig. Detta skulle jag alltså vilja säga inte är något som enbart gestaltar det 

manliga könet, utan i hög grad också det kvinnliga. I annan kontext skulle dessa attribut vara att 

förknippa som mer manliga än kvinnliga, men i denna krets ses de som nödvändiga för att uppfattas 

som duktig och framgångsrik. Attributen strider i stor grad med den allmänna synen på hur en 

kvinna skall vara och bete sig. Hjärtlig, omhändertagande, moderlig, ansvarstagande, 

kommunicerande, lugn. En slutsats jag dragit är således att mina kvinnliga attribut byts ut i den 

sekund jag stiger in på en viss arena. I fotbollens kontext blir dessa attribut normala för mig som 

kvinna. Likaväl som de verkar vara normala för männen i denna studie. Frågan är då om jag 

iscensätter maskulinitet när jag spelar fotboll? Utifrån denna studie gör jag slutsatsen att jag i 

fotbollens kontext absolut iscensätter maskulinitet i hög grad. För mig är de feminina attributen som 

bortblåsta på fotbollsplanen.  

Andreassons upptäckter vilka presenterades tidigare i studien stämmer i hög grad överens med det 

jag själv tänker om fotboll och förstärker mina utsagor ovan. För att komma åt skillnader mellan 

dam- och herrfotboll skulle ett annat metodval vara att föredra, t.ex. observationer för att kunna se 

skillnaderna i hur man går in i närkamper. Rent fysiskt är män större och starkare (oftast) vilket i 

sin tur leder till hårda smällar i herrmatcher. Viktigt att påpeka är dock att när kvinnor möter andra 

kvinnor känner såklart dessa att det också går hårt till. Det är svårt att ta fram skillnader mellan 

herr- och damfotbollen. Enligt mig finns det inga skillnader, i alla fall inte om man tittar till det 

mentala, hur man tänker om sporten, dess innehåll och hur man agerar på fotbollsplanen. Den 
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skillnad jag kan komma på är sättet man för sig på och uttrycker sig själv, något som skulle vara 

intressant att studera kring, men inte framkommit ur denna studie.  

Mina värderingar och tankegångar har till viss grad att göra med vilket lag jag mestadels spelat i, 

vilken är en framgångsrik svensk ungdomsförening och att jag spelade på relativt hög nivå. Därför 

kan jag känna att jag relaterar mer till de män som spelade i division 2, de hade samma tränings- 

och matchvärderingar som jag en gång fick lära mig. Värt att poängtera är att mina slutsatser, tankar 

och funderingar kring ämnet absolut inte utesluter andra tolkningar och svar. För att få reda på mer 

kring skillnaderna och likheterna mellan kvinna och man i fotbollens kontext måste fler kvinnor 

träda fram och bidra med sin kunskap. 

6.2 Framtida forskning 

Vikten av denna studie har jag kommit till insikt med nu i efterhand. Det är viktigt att påpeka 

aggressivitet inom sporter för att veta exakt vad som är tillåtet och vilka olika faktorer som kan 

påverka aggressivitet. Utifrån detta kan man sedan arbeta vidare med att förebygga vissa utlösande 

faktorer. Den kriminologiska relevansen i studien har vuxit sig starkare under studiens gång och 

som visat sig har det framkommit mycket intressant kunskap att arbeta vidare med. Det är viktigt att 

inte bara se till en sida av fotbollen, det som händer utanför planen. På planen har det utifrån denna 

studie visat sig försiggå minst lika mycket.  

Att studera vad som händer på planen och inte utanför har varit fokus i denna studie, vilket enligt 

min åsikt är intressant att fortsätta uppmärksamma. De resultat jag erhållit bekräftar det faktum att 

det sker händelser på fotbollens arena som i annan kontext skulle likna sig vid brott, främst i form 

av ringa misshandel, men också normalgraden av misshandel. Att fotbollen har ett eget rättssystem 

har konstaterats genom denna studie. I framtiden ser jag det möjligt att utveckla studien. En bra start 

skulle vara att utöka antalet intervjuer för att få ännu mer kunskap om området. Att studera 

skillnader i inställningar och värderingar inom de olika divisionerna är en möjlig uppföljning av 

studien. Andra tillvägagångssätt och metodval skulle vara av intresse, t.ex. observationer av 

matcher, för att få mer att luta sig mot. Rent genusmässigt skulle det vara intressant att överföra 

denna studie till kvinnor, för att ta reda på om det finns några skillnader och likheter till män. Att 

sätta studien i en helt annan kontext för att se om kvinnor överlag ter sig till mer manliga attribut, 

eller om det finns någon arena där män ter sig till kvinnliga är också en tanke.  Att tillämpa denna 

studie på olika sporter och ta reda på om det finns skillnader och likheter i inställningar till 

aggressivitet inom dessa i kontrast till fotboll skulle vara intressant.  

Tänker boxaren likadant som fotbollsspelaren kring aggressivitet?  
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8 BILAGA  

Intervjuguide  

TEMA: Intervjudeltagaren, för att skapa bekantskap. 

Exempel på frågor:  

Berätta lite om dig själv. 

När började du spela fotboll? I vilken division spelar du i nu? 

Vad är det som är kul med att spela fotboll? 

 

 

TEMA: Det egna laget, allmänt om träningspass och närkamper inom laget.  

Exempel på frågor: 

Vad gjorde ni på senaste träningen? (Eventuell följdfråga- exempelvis: Brukar ni göra det? Vad 

tyckte du om det?) 

Hur hårt går du in i en närkamp mot en lagkamrat? (Eventuell följdfråga- exempelvis: Varför tror 

du att det är så?) 

 

TEMA: Matchsituationer. 

Exempel på frågor: 

Förklara din speltyp i matchsituation.  

Vad brukar du göra om du får en frispark mot dig? 

Brukar du ofta få gult kort? (Eventuell följdfråga- exempelvis: Vad brukar oftast orsaken vara för 

en varning? Varför tror du att du gör på det viset?)  

Om någon ”trycker till dig”, knuffar, glidtacklar, drar i tröjan, vad brukar du göra då? 
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TEMA: Aggressivitet och/eller våld.  

Exempel på frågor: 

Hur hårt tycker du att man får tackla någon annan? (Eventuell följdfråga- exempelvis: Vad tycker 

du är tolererat? Är en glidtackling eller en spark i ryggen okej? Till vilken grad? 

Vad tycker du är tillåtet? 

Vad tycker du inte är tillåtet? (Eventuell följdfråga- exempelvis: Har du någon gång gjort något som 

du själv tycker var riktigt fult och varför tror du att du gjorde så?  

Tycker du att domarna brukar lägga en rimlig grad på vad som är tillåtet? (Eventuell följdfråga- 

exempelvis: Hur vet du när du bara är aggressiv och när du är våldsam?) 

 


