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Abstrakt 
 

Under flera år har diskussionen om jämställdheten inom fotbollen blivit allt större och väckt ett 

intresse i samhället. Dagens diskussion kretsar främst kring ekonomiska skillnader mellan dam- 

och herrspelare. Herrspelare tjänar mer i lön jämfört damerna, fast de spelar på samma nivå. 

Jämställdhet uppmärksammas när damspelare berättar om sin situation och orättvisa villkor 

inom samma bransch. Hur upplever då damspelare att dom blir behandlade till följd av 

skillnaderna som finns inom sporten? Studiens syfte är att undersöka hur kvinnor inom 

damfotbollen upplever hur de blir bemötta. Studiens frågeställningar är: hur kvinnor upplever 

att de blir bemötta, vilka kommentarer får de, samt hur ser utvecklingen ser ut inom arbetet med 

en mer jämställd tillvaro. Studiens teoretiska referensram är begreppen makt, intersektionalitet 

och globalisering. Fyra semistrukturerade intervjuer med aktiva och före detta aktiva 

damspelare har genomförts med tematisering som grund. Resultatet visar att det finns ett 

förnedrande bemötande som saknar respekt mot damspelarna, men att det samtidigt har skett 

en positiv utveckling. Vidare visar resultatet att genom kvinnors engagemang påverkar att 

utvecklingen fortsätter och uppmärksammas åt rätt håll. Damfotbollen är beroende av 

globaliseringen för att ändra på maktfördelningen. 

 

Nyckelord: Jämställdhet, fotboll, damfotboll, makt, utveckling 
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Abstract 
 

Title: The perceived treatment in women’s soccer. 

 

During several years the discussion about equality in soccer has grown and now interests the 

society at large. This discussion is often focused on economical differences between male and 

female players, where male players earn more, even though they play at the same level. The 

equality subject is always more notice when female players talk about their situation and their 

unfair conditions within the same sport. How do female players experience the way they are 

treated as a result of the difference in the sport of soccer? The aim of this of this study is to look 

at how female players perceive treatment within women’s soccer. The research questions of the 

study are: how are women experiencing that they are being treated, which comments do they 

get, and what has changed over time within the sport for more equal existence. The theoretical 

frame of the study is the concepts of: power, intersectionality and globalization. Four semi-

structed interviews with active and previously active female players were conducted. The result 

shows that there is a degrading attitude that lacks respect against female players, but that at the 

same time there has been a positive development. Further the result shows that through 

women’s commitment and influences the development continues to be noticed in the right 

direction. Women’s soccer is dependent on globalization to change the distribution of power. 

 

Keyword: Equality, soccer, women’s soccer, power, development  
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1. Inledning 
 

”Alla ni pojkar, killar och framförallt män. Det är dags att komma in i matchen nu för 

jämställdhet är något som gynnar oss alla men det är något som vi måste göra 

tillsammans. Och helt ärligt we have no more fucks to give!” – Nilla Fischer 

 

Tv-sända Fotbollsgalan avslutar den svenska fotbollssäsongen varje år inför en stor publik. 

Under galan brukar det ofta ske en händelse som sticker ut och blir en snackis, vilket ibland 

även har uppmärksammat ojämställdheten inom fotbollen både direkt men även indirekt. Det 

är ett ämne som alltid skapar diskussioner mellan dam- och herrsidan på alla nivåer, och ibland 

kan det uppfattas som att mycket av det som sägs och diskuteras rinner ut i sanden och inte 

prioriteras inom fotbollsvärlden. Problematiken som uppstår är att eftersom idrott är en stor del 

av mångas vardag och om det ageras på ett ojämlikt sätt är det lätt att det ger signaler och förs 

vidare i samhället. En djupare problematik som uppstår är att det sker både en diskriminering 

och exkludering för kvinnliga fotbollsspelare att få samma chanser att livnära sig på sin idrott, 

samt erhålla respekt som herrarna. Det är det ämnet jag kommer att beröra och använda i min 

studie ifrån damspelarnas perspektiv. Hur känner damspelarna sig bemötta i diskussionen och 

hur känner de att det påverkar deras fotbollskarriär. Det finns flera olika begrepp som kan 

belysas under ämnet, men en del som antagligen har påverkat att det är en ojämn fördelning 

mellan dam- och herrsidan är makten. Hur har den använts och vad sker just nu i diskussionen 

och vad påverkar och kan makten påverkas till damspelarnas fördel. För att tydliggöra 

problemet kommer studien ta stöd i teorierna intersektionalitet, globalisering och den manliga 

dominansen, för att undersöka var problemet har börjat. Begreppen hjälper till att förklara 

problemet ut ett sociologiskt perspektiv genom att bidra med nya vinklar till samhället, samt 

hur det ska ske en utveckling för att problemet ska minskas. Det är begrepp som lyfter 

jämställdhet på ett annorlunda sätt genom att se problemet från ett annat håll. För att vända en 

ojämlik situation behövs flera verktyg för att vända situationen till en mer jämlik, vilken är 

målet inom de flera områdena i samhället. Om vi återgår till Fotbollsgalan 2018 så blev Nilla 

Fischers tal det årets händelse. När hon fick diamantbollen, priset för årets bästa 

damfotbollsspelare. I sitt tacktal passade hon på att säga några väl valda ord inom ämnet 

jämställdhet om hur hon har blivit bemött under sin karriär, och vad hon vill att framtida flickor 

ska få för bemötande och möjligheter (Fischer, 2018).  
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Under tiden medan studien har utförts har diskussionen blivit mycket större i media och där 

flera damspelare gör flera officiella uttalanden om hur de behandlas och om hur olika det är att 

vara damspelare respektive herrspelare i Europa idag. Möjligtvis har det att göra med att det är 

VM i Frankrike i sommar för damerna och det ryktas om att det kan bli det största VM rent 

intressemässigt där flera matcher redan är slutsålda. Det blir en faktor som lyfts nu för att visa 

för andra aktörer och kanske då framförallt International Federation of Association Football 

(FIFA) och Union of European Football Associations (UEFA) att det finns ett stort intresse för 

damfotbollen i hela världen och att den ökar kraftigt hela tiden, med en större utspridning. Samt 

i varje poddavsnitt, intervju inlägg på sociala medier av spelare, lyfts alltid frågan om 

damfotbollens utveckling och att den är i början på en ny tid för framtidens tjejer som vill spela 

fotboll speciellt på professionellnivå ska har bättre förutsättningar för det. Men ska verkligen 

denna diskussionen behövas, och hur känner spelarna att det alltid nämns och ibland mer än 

deras prestation på planen. För att smalna ner ämnet och problemet kommer studien fokusera 

på det upplevda bemötande och arbetet samt utveckling med jämställdheten inom damfotbollen. 

 

Det samhällmässiga perspektivet kopplat till studiens sociologiska inriktning blir att lyfta 

begreppen makt, globalisering och intersektionalitet. Begrepp som beskriver både hur samhället 

fungerar och samtidigt skildrar vilka utvecklingsmöjligheter det finns för ämnet. Genom att det 

finns en sådan obalans inom fotbollen på alla nivåer blir det ett samhällsproblem eftersom det 

påverkar individer i deras vardag med exempelvis olika möjligheter till samma aktivitet, som 

exempel träningstider som prioriteras olika. 

 

Men frågan är hur känner sig damspelara bemötta av andra och gör statusskillnaden mellan 

damerna och herrarna någon skillnad? 

 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att studera och förstå hur kvinnor aktiva inom fotbollen känner sig bemötta av 

andra personer, både tränare och kollegor inom fotbollsvärlden. Men även i andra sammanhang i deras 

vardag och som representanter för damfotbollen, och genom samarbeten med olika företag för att visa 

och lyfta damfotbollen i Sverige. Studien ska ge ett underlag för hur det ser ut idag och även hur det 

har varit tidigare, hur har utvecklingen sett ut och vad ha gjorts från olika parter för att gynna 

utvecklingen. Att ta del av fotbollsspelares uppfattning om hur deras omgivning agerar emot dem och 

deras roll, blir som en riktlinje för andra damspelare hur de kan tänka på hur de kan och ska bemöta 
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responsen på bästa sätt. Studiens syfte är att beskriva för tjejer och kvinnor som är fotbollsintresserade 

hur utvecklingen har skett och fortsätter ske till framtida damspelare.  

 

Min egen förförståelse inom ämnet ligger delvis till stor grund att jag har valt just den här inriktningen 

för studien. Jag har erfarenheter ifrån fotbollsvärlden då jag både har varit aktiv som spelare men även 

numera som ledare och tränare i en lokal fotbollsförening. I och med mitt engagemang som tränare för 

flicklag har jag märkt av en annorlunda jargong mot mig jämfört med när jag var spelare. Jargongen 

som jag upplever och har upplevt tidigare är att jag kan bli behandlad som ”lilla gumman” vilket jag 

uppfattar som väldigt förnedrande. Där jag upplever att jag inte får samma respekt för mina åsikter och 

att de inte väger lika tungt som andras. Vilket jag tror beror på att jag är kvinna och även i mitt fall 

betydligt yngre än mina tränarkollegor. Med det i baktanke så är jag intresserad över hur det ser ut på 

en högre nivå för damspelare, vilket jag inte har erfarenheter ifrån då mitt engagemang för tillfället sker 

på lokal och gräsrotsnivå. Framförallt har andra kvinnor också känt att deras åsikter inte väger lika tungt 

som männens, och hanterar de situationen ensamma eller får de hjälp av andra, tillexempel inom laget 

spelarna tillsammans. 

 

Studiens frågeställningar som studien ska besvara är följande. 

 

• Hur känner sig kvinnor bemötta på grund av deras inom roll inom damfotbollen? 

• Vad får damspelare för respons och kommentarer av andra personer? 

 

3. Bakgrund och tidigare forskning 
Genom att göra en förstudie på ämnet med fokus på det statistiska med löner, bidrag och 

biljettpriser som inte min studie fokuserar på, skapar man en förförståelse för problemet, med 

bakgrund till hur situationen ser ut om man bara tittar på siffrorna. Sifforna kan säga mycket 

och i detta fallet ger det en uppfattning till resterande del av studien, som visserligen tar upp 

skillnader och villkor men inte enbart vad de tjänar. Förstudien är en del av bakgrunden som 

presenteras nedan. 

 

 Det finns en uppsjö av artiklar angående ämnet om hur rent statistiskt ojämlikt det är mellan 

dam- och herrfotboll. Det är ett ämne som väcker diskussioner rent medialt och blir ofta stora 

samtalsämnen när någon gör något uttalande. Varje års fotbollsgala brukar komma med någon 

snackis tidigare har det varit när Anders Svensson fick en bil som tack för alla landslagsmatcher 



 

 8 

han spelat. Och under samma period hade även Therese Sjögran tackat för sig med fler spelade 

matcher i landslagströjan och hon fick inget. Zlatan uttryckte sig då att hon kunde få en cykel 

istället (Pershagen, 2014). 2018-års snackis blev Nilla Fischers tal om hur hon blivit bemött 

under sin karriär som fotbollsspelare. Det väckte en diskussion med Svenska Fotbollsförbundet, 

där herrlandslagets åsikt speciellt angående den ekonomiska bonusen från mästerskap togs upp. 

Diskussionerna blossade upp mer om att det har redan skett förändringar rent ekonomiskt, med 

att herrarna hade sänkt sin bonus för damarenas fördel. Vilket var information som var 

undangömt från både damlandslaget och allmänheten (Wahlberg & Bohman, 2018). 

 

Det sker dock förändringar i avtal framförallt när det gäller mellan olika fotbollsförbund, där 

damerna nu sätter ner foten mer bestämt och kräver bättre villkor. Tydliga exempel på det är 

Danmarks damer som strejkade matchen i VM-kvalet mot Sverige hösten 2017. Då de inte kom 

överens med DBU om sitt kollektivavtal. Där de vill ha mer betalt (Fredriksson & Tolén, 2017). 

Samma gäller USA:s damlag som stämmer sitt egna förbund för bland annat 

könsdiskriminering och på det sättet kräver bättre villkor även ekonomiskt. Det är andra gången 

laget stämmer förbundet, första gången gjordes det 2016 (Fagerlund, 2019). 

 

Dokumentären ”Fotboll i nöd och lust” visar hur knapp ekonomin är i ett damallsvensk lag. 

Samt hur ojämn situationen ser ut för damspelare och damfotbollen i Sverige. Speciellt FC 

Rosengård som dokumentären handlar om. I dokumentären visas det hur fördelningen ser ut 

från FIFA till lag i Champions League, där över 90% i prispengar går till herrarna och minde 

än 1% går till damerna (SVT, 2017). Och samtidigt har samma förväntningar på sig som 

herrarna att prestera med mycket mindre resurser.  

 

Även den ojämna fördelningen visas genom biljettpriserna till just Champions League som är 

en turnering för världens bästa klubblag. Skillnaden visas tydligt då herrarnas final är 13 gånger 

dyrare är damernas. Där kostar en biljett till herrfinalen från billigaste 70 pund (700kr) till 

dyraste 390 pund (4000kr), medan en bra sittbiljett i damernas final kostar 3 pund (35kr) 

(Alsalman, 2019). Jag var även själv i våras och såg två derbyn i Spanien mellan Valencia CF 

och Levante UD både på dam- och herrsidan, där både herrarna och damerna spelar i högsta 

ligan. Det var två helt olika matcher från mitt perspektiv på läktaren, då dammatchen var mer 

familjär. Men det som jag reflekterade över var biljettpriserna, jag betalade 55€ för herrmatchen 

medan biljetten tillför dammatchen kostade 2€. 
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Sedan är diskussionen om ersättning vid landslagssammanhang alltid en mätning i hur 

skillnaderna ser ut. 2011 skilde det 1,5 miljoner mellan dam- och herrsidan, då herrarna kunde 

som mest få 1,7 miljoner vardera och damerna 200 000 per spelare. Och enbart att bli uttagen 

till truppen gav varje spelare 250 000kr (Sveriges Radio, 2011). Men från i vintras har herrsidan 

berättat att de har sänkt sin ersättning till förmån för damerna, dock vill ingen av parterna gå ut 

med vilka summor det handlar om. FIFA har även ökat damernas ersättning men samtidigt ökat 

herrarna mer. Istället för att gapet på skillnaderna minskas så blir det tvärt om då herrarna fick 

en större ökning än damerna.  

 

Det sociala fenomenet är jämställdhet med tydlig koppling till makt som till största del styr hur 

fördelningen ser ut. För att förstå varför problemet ser ut som det gör behöver man antagligen 

studera och förstå vad makten ligger till grund, och vad den byggs på. I fotbollens fall är det 

mycket det ekonomiska som påverkar jämställdheten och marknadens intresse, vilka som vill 

satsa på att marknadsföra varje del för att få en egen ekonomisk vinning. Problemet är väldigt 

fast och oftast ser man bara det på ett vis men, om man hade vänt på situationen hur hade det 

sett ut då? Vad är man villig idag både att satsa och offra för en mer jämställd och då hållbar 

fotbollsvärld. Hade publiken varit samma och vilka intentioner hade funnits? Men ett av 

problemen tror jag är att damerna är i en stereotypisk mansdominerad värld där flera parter på 

höga positioner och makt är rädda för förändring och vill rädda sitt eget skinn istället, med ett 

konservativt tankesätt. 

 

Om inte damspelarna själva lyfter den här frågan riskerar de att utvecklingen och intresset avtar, 

då ingen belyser spelarnas olika situationer och vilka stora skillnader det är för samma arbete. 

När det är i en organisation som genererar väldigt mycket pengar utan att förvalta dem på ett 

jämlikare sätt till båda sidorna. 

 

3.1 Vetenskapliga artiklar 

3.1.1 A breakthrough: Women’s football in Sweden 

Artikeln är skriven av Jonny Hjelm och Eva Olofsson (2003) och är baserad på en studie tar 

upp hur damfotbollen startade i Sverige och hur den utvecklades under åren mellan 1965 och 

1980. Varför de började spela fotboll som kvinnor och vilka motgångar de stötte på under tiden 

från resterande av fotbollsvärlden. Där beskrivs bland annat att eftersom det inte fanns många 

damlag så fick damlagen på tidigt 1900-tal spela mot herrar eller som de skriver gubbalag. 
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Vissa av motgångarna blev till och med konsekvenser att det i England förbjuds att spela 

damfotboll. Damfotbollen var ett sätt för kvinnorna att skapa en mer jämställdhet men som 

oftast missuppfattades av andra. Kvinnorna som kämpade för damfotbollen i Sverige blev 

pionjärer där de försökte bryta den manliga normen inom fotbollen. Men där kvinnorna 

framförallt kände att tillsammans som lag kunde de bryta normerna hur de egentligen skulle 

agera, de kände att de var del i en utveckling för alla kvinnor. Artikelns koppling till studien 

blir främst genom hur det rent historiskt lyfta fram hur möjligheterna för damspelare såg ut och 

vad kvinnorna då gjorde för att ändra på dem.  

 

3.1.2 “Girls should cook, rather than kick!” – Female soccer players under stereotype threat 

Artikeln är skriven av Johanna Hermann och Regina Vollmeyer (2016) och belyser de olika 

stereotyperna som finns mellan män och kvinnor, generellt i samhället men främst inom 

fotbollen. De kopplar det till hur det påverkar rent prestationsmässigt, att känna sig förminskad 

inom den förväntade stereotypen för området. Beroende på hur individen reagerar på de olika 

stereotyperna är då ett hinder för många, och speciellt kvinnor. Vilket flyt de kan upprätthålla i 

sin prestation eller om de blir avbrutna i både sin koncentration och utförandet, som då leder 

till en sämre prestation. Hur artikeln då är kopplad till studien är hur damspelarna påverkats av 

den tydliga skillnaden mellan dam- och herrspelare, Då rent prestationsmässigt som blir en 

extra faktor i deras karriär som inte herrarna påverkas av på samma sätt. 

 

3.1.3 “You throw it like a girl:” The effect of stereotype threat on women’s athletic performance 

and gender stereotypes 

Artikeln är skriven av Kimberly Hively och Amani El-Alayli (2014) och handlar om pressen 

som finns på kvinnliga idrottare påverkar deras idrottsliga prestation, på grund av att de står 

och går utanför den normala normen inom idrott som är tillstörsta del mansdominerad. Då mer 

fokus och resurser läggs på den manliga delen av idrotten, och där tillhör även vilka 

förväntningar som finns beroende på vilket kön man tillhör. De beskriver att killar och män får 

mer stöd i sitt idrottande och på det sättet även fått möjlighet att bearbeta det psykiska på ett 

mer komplett sätt jämfört med de kvinnliga idrottarna. Genom att männen har mer stöd kan de 

fokusera mer på sin presentation och bli bäst, medan kvinnorna inte får samma möjligheter att 

lyckas, fast de har samma krav på sig i sin slutliga prestation. Kopplingen till studien blir att 

lyfta en slags exkludering och ensamhet kvinnor kan uppleva inom fotbollen då de inte får 

samma stöd och support som manliga spelare.  
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3.1.4 Equalize It!: ‘Sportification’ and the Transformation of Gender Boundaries in Emerging 

Swedish Women’s Football, 1966-1999 

Artikeln är skriven av Daniel Svensson och Florence Oppenheim (2018) och handlar om hur 

ett damlag på landsbygden i Sverige, som blev väldigt framgångsrika trots att de inte hade så 

mycket resurser eller stöd i sitt idrottande. Hur de tog sig igenom ekonomiska problem, men 

framförallt vad som var deras vinnande koncept på minimala resurser och möjligheter. Laget 

blev banbrytande för damfotbollen, genom att bryta mansnormen inom fotbollen och detta 

spreds vidare över Sverige. Många av spelarna ifrån det laget, och andra damlag, fick en 

stereotypisk stämpel på sig att kvinnor som idrottade var mer åt det manliga hållet. Det blev då 

vanligt med en sexualisering av kvinnor som spelade fotboll, då de var annorlunda och bröt mot 

den traditionella normen. De beskriver hur dessa spelare hela tiden fick övertyga förbund, 

media och samhället att damfotboll var lika normal som herrfotboll. Kopplingen till studien blir 

tydlig då detta fenomenet fortfarande är aktuellt idag där många av damspelarna behöver bevisa 

och förklara sitt idrottande för andra för att det ska bli accepterat. Sedan kan man även se en 

utveckling från det som skrivs i artikeln att många delar har blivit bättre men som fortfarande 

kan utvecklas. Det var detta laget som började arbetet för jämställdhet som respondenterna i 

min studie fortsätter med. 

 

3.1.5 Gender pay gap and its perceptions 

Artikeln är skriven av Violetta Khoreva (2011) och diskuterar olika sätt som löneskillnaderna 

mellan män och kvinnor både tolkas och lyfts fram. Hon syftar på att det finns olika faktorer 

som gör att man uppfattar löneskillnaderna på olika sätt, och ibland inte ens märker av dem. 

Violetta började skriva artikeln då hon upplevde att ämnet blev allt större i samhället och 

blivit en del av en samhällsvetenskaplig diskussion. Tidigare har det handlat mycket om den 

statistiska skillnaden, medan de nya diskussionerna syftar på flera personliga och sociala 

faktorer till att dessa skillnader finns. Det är just de sociala faktorerna som artikeln fokuserar 

på, för att reda ut olika scenarion som finns inom arbetslivet. Det finns individuella faktorer, 

organisatoriska faktorer och sociala faktorer, dessa olika beskriver vad som kan påverka att 

det skapas skillnader och hur skillnaderna dem upplevs speciellt av kvinnorna som är den 

utsatta gruppen. De sociala och organisatoriska faktorerna som beskrivs i artikeln är de som 

tillämpas i studien, för att beskriva de ojämna lönerna mellan dam- och herrspelare.  
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3.1.6 Win-win: Female and male athletes from more gender equal nations perform better in 

international sports competitions 

Artikeln är skriven av Jennifer Berdahl, Eric Luis Uhlmann och Feng Bai (2014) och där de 

lyfter fram jämställdheten mellan män och kvinnor inom idrotten. Med studien vill de 

presentera flera tunga fördelar med att göra idrotten mer jämställd mellan könen, för att få en 

bättre idrottsmässigpresentation för alla. Artikeln bygger på en studie som undersöker hur 

länder som har en jämställd trupp mellan kvinnor och män presterar i sina idrotter, och mäter 

detta med hur många medaljer länderna tar i olika mästerskap. Dem ser ett tydligt mönster med 

länder som har både kvinnliga och manliga idrottar med på mästerskap att hela nationen 

presterar bättre och vinner fler medaljer, jämfört med länder som inte har en jämställd 

representation. Deras analys är då att de anser att länder som är mer jämställda presterar bättre 

då det lyfter hela truppen av idrottare. Jämfört med länder som inte är jämställda på mästerskap 

presterar de inte bättre för att det enbart är fokus på män, och att det inte gynnar dem i 

prestationen överlag jämfört med en jämställd trupp. Att tänka jämställt för idrottare anser 

författarna då är en vinst för båda könen, tillsammans lyfter de varandra så att prestationerna 

blir bättre.  

 

Sammanfattning av artikeln är att med jämställdhet i fokus att jämställdhet är något som gynnar 

alla och där förloraren är den som inte hoppar på tåget med att ge idrottare chansen oberoende 

om de är kvinnor eller män. 

 

3.2 Diskussion  

Artiklarnas koppling till varandra blir att alla tar upp olika faktorer till varför damspelare kan 

uppleva att de spelar i motvind jämfört med herrspelare. Då både rent historiskt men även extra 

faktorer som är utom deras prestation som de måste hantera parallellt med sin karriär, samt att 

känna sig ensam i en lagsport. Med att känna sig ensam i en lagsport syftar jag på att även fast 

man ingår i en grupp så känner man sig utlämnad av andra inom idrotten och fotbollen. 

Artiklarna nämner att om idrottarna inte varken får eller känner ett stöd för sitt idrottande och 

blir ensamma inom laget, och får arbeta tillsammans i gruppen med de resurserna man har. 

Jämställdhet är då ett av ämnena som behövs beröras för att skapa en utveckling och att det 

även kan vara nödvändigt för att lyfta mer än enbart den kvinnliga idrotten utan att tillsammans 

så lyfter man varandra. Jämställdhet är då ett viktigt begrepp att bära med sig i både studien 

men även vidare i processen för att förstå vad som kan förbättras för att jämställdhet inom 

idrotten ska tydliggöras i samhället för att bli mer hållbart.   



 

 13 

 

4. Teoretisk och begreppslig referensram 
I detta kapitel presenteras den begreppsliga referensramen som ska med hjälp av resultatet 

stödja studiens analys. Begreppen grundar sig i programmets huvudämne som är makt, 

socialhållbarhet och sociala relationer. Studien kommer att fokusera på maktbegreppet, då jag 

anser att det är det begreppet som lämpar sig till studiens syfte. Under begreppet den manliga 

dominansen presenteras ytterligare ett begrepp globalisering. 

 

4.1 Intersektionalitet 

Intersektionalitet ska ge studien stöd i kvinnors kamp mot en mer rättslig jämställdhet, som 

maktordningen har skapat efter deras anpassade ramar. Begreppet intersektionalitet innebär en 

ojämn maktfördelning som påverkar personer ifrån olika områden som tillexempel klass, etisk 

grupp eller kön. Intersektionalitet är en analys som studerar olika maktförhållanden får för 

reaktion och bemötande beroende vilket perspektiv man ser de olika situationerna ifrån. Det är 

just den skärningspunkten som blir ifrån makten och de berörda som visar hur jämlikt eller 

ojämlikt föredelningen är (De los Reyes & Mulinari, 2007). Intersektionalitet har även en 

tendens till att gynna normen om vita heterosexuella män och där med hindra feminismen till 

att utvecklas och etablerats starkare i samhället. Genom att använda sig av ett intersektionellt 

perspektiv breddas vyerna och man blir tvungen att se saker på andra sätt än tidigare och inte 

enbart från ett perspektiv. Crenshaw (2016) beskriver intersektionalitet genom hur 

afroamerikanska kvinnor behandlas i USA där det blir en kombination av både köns- och 

etnicitetdiskriminering på arbetsmarknaden som exempel. Det som hon speciellt lyfter är Black 

feminism som lyfter förhållandena för dessa kvinnor hur de blir utsatta som är en effekt av 

maktordningen. Där ingen tar ansvar för vad som händer kvinnorna då de faller mellan stolarna. 

Crenshaw (2016) berättar om en kvinna som anmälde en arbetsplats för både kön- och 

rasdiskriminering, men fick avslag för de inte kunde avgöra vilken av diskrimineringarna var 

aktuell för det fallet. Problem som rasism, könsdiskriminering och klassificering överlappar 

varandra och skapar större sociala problem med sociala orättvisor rättsligt. Grupper av kvinnor 

riskerar då att hamna utanför samhället, då maktordningen placerar dem där. Ett agerande som 

ignorerar fallen och i då de inte ser en direkt lösning inom deras ramar. Intersektionaliteten 

innebär då att försöka upplysa om nya perspektiv på situationer med flera komplexa faktorer 

som ett resultat ifrån samhället ramar (Crenshaw, 2016).  
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Skärningspunkten som lyfts fram i arbetet mellan kön och sport, i detta fallet är deras yrkesval. 

Just den korsningen blir då väldigt normbrytande med att kvinnor utför en idrott som anses 

bättre lämpad för män. Skärningspunkten som uppstår för de kvinnliga fotbollsspelarna är att 

de blir diskriminerade inom sin sport då de är av ”fel” kön. Det blir även ett problem vidare i 

vardagen då diskrimineringen för tjejer som vill spela fotboll då signalerna visar att det är fel 

och inte stöttas av samhället. Om de ändå väljer att spela fotboll så får de klara sig själva och 

vara glada för det lilla finansiella stödet de får. Genom att lyfta begreppet intersektionalitet ska 

dessa orättvisor redas ut, men framförallt uppmärksammas för att sprida kvinnors situation mer 

brett, för att hitta en förståelse samt bekräftelse. Genom skärningspunkten visas det tydligt hur 

jämställdhet respektive ojämställdhet situationen är då vissa grupper hamnar utanför och ibland 

straffas inom flera områden då de inte följer de samhällets ideal. Tillsammans då med 

jämställdheten som en del av studien går förklarar intersektionalitet en del av problematiken 

som uppstår inom damfotbollen. Med att kvinnor har det först svårt att ta sig in i idrotten och 

bli framgångsrika och respekterade idrottare, och det beror mycket på vilken typ av idrott de 

satsar på. Är det inom en manlig dominerande idrott blir även det ett hinder som gör det svårare 

för kvinnor. Tillexempel om en kvinna hade velat satsa på gymnastik tror jag att motståndet 

inte hade varit på samma sätt som inom fotboll. 

 

4.2 Den manliga dominansen  

Maktbegreppet som kommer att användas i studien är Bourdieus (1999) perspektiv och tolkning 

av begreppet. Hans tolkning är efter hur män använder sin makt över kvinnor, för en typ av 

maktutövning. Eftersom det är männen som har makten och bestämmer, får kvinnorna inte 

tillgång till makten och får då en mindre makt jämfört med vad männen har att tillgå. Den 

manliga dominansen som Bourdieu använder som uttryck grundar sig i det naturliga fysiska 

övertaget som männen har på kvinnor rent biologiskt. Då är det lätt att det blir en 

könsuppdelning på grund av den biologiska styrkan. Något man inte direkt har ifrågasatt 

tidigare och faller naturligt efter samhällets normer. Dessa normer är så pass inristade i 

samhället och då blivit en del av människors tankescheman och inte sticker ut som onormalt. 

Eftersom de fysiska skillnaderna har sett som en sådan självklarhet har den sociala delen följt 

med naturligt under samma förväntningar (Bourdieu, 1999). Den traditionella ideologin av att 

männen jobbade och tjänade pengar medan kvinnorna var hemma med hushållssysslorna, har 

även gett en grund till att männens övertag inte har inte ifrågasatts, för så har det alltid varit. De 

personer som stack ut var inte enligt normen och blev direkt i underläge gentemot hur den ideala 

mannen framställdes. Mycket av den manliga maktutövningen innebär att hävda sig med andra 
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män för att skapa en stor respekt och dominans. Mycket av den hävdningen utgick på att visa 

vad man hade samt hade erövrat. Då ingick kvinnor i den erövringen som blev som ett begär, 

där kvinnorna samtidigt blev nedtryckta och inte fick sin egen talan. Att bli accepterad som en 

stark man och inte misstolkas som en homosexuell man och bli förödmjukad som kvinna blev, 

där hon inte symboliserade styrka som en man. 

 

Dock har den gammeldags synen på kvinnor delvis förändrats då kvinnor har fått mer frihet och 

rättigheter, där de inte är enbart bundna till en man. Som exempel högre utbildningar för att 

utbilda sig och komma in på arbetsmarknaden (Bourdieu, 1999). Ytterligare en faktor till att 

kvinnor har fått den möjligheten är att en del av övertagsfokusen riktats mot mer symboliska 

tillgångar som genererar ett större maktövertag. Idag är det oftast ekonomin som har en större 

vikt, men kvinnor finns fortfarande med indirekt i olika situationer, som tillexempel inom 

äktenskap. Eftersom männen rent historisk haft ett maktövertag och fortfarande är det svårt att 

jämna ut den maktfördelningen. Just därför är det svårt för kvinnor att skaffa sig både makt och 

status inom områden som länge har varit mansdominerade, som fotbollen har och fortfarande 

är. Kvinnorna får försöka använda sig av den makten de har fått för att ändra på den ojämna 

situation som existerar. Utan att undvika stora diskussioner då det ses som ett nederlag för 

männen att de tappar sina maktpositioner till kvinnor som historisk varit hemma och skött 

hushållet och varit underordnade (Bourdieu 1999). 

 

4.3 Globalisering 

Globalisering är ett begrepp som beskriver både hur en utveckling och utbredning av ett ämne 

eller bransch påverkar samhället. Globalisering är ett viktigt verktyg för att sprida information 

till andra parter. För att kunna bilda en större bredd och då skapa en större konkurrens som leder 

till en högre och förbättrad utveckling inom ämnet. Desto fler som kan ta del av globaliseringen 

desto bättre för utvecklingen i samhället. Beck (2000) menar att begreppet globalisering innebär 

att den bygger på de politiska beslut som tas, och visar då hur utbredd globaliseringen kan vara. 

Att makten via politiken kan styra hur de vill forma samhället utefter deras anpassade ramar. 

Globaliseringen bidrar även till en ändring i att den tvingar att lämna det gamla som beslutats 

om tidigare för att använda det nya perspektivet och funktionerna. Utan att direkt reflektera 

över vad som är det bästa för samhället i helhet. I en fungerade globalisering är målet att skapa 

ett världssamhälle och på ett sätt där den ersätter den nyliberala ideologin på den politiska och 

ekonomiska marknaden. Med att skapa ett rakare sätt att för att skapa en globalisering med 

ideologi med fokus på att de sociala förhållandena ska fungera först och främst, och sedan 
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tillkommer den ekonomiska och politiska biten. Det för att klargöra att det är accepterat och 

socialt möjligt för kommande beslut, vilket blir då en omvändning i vilka som är de centrala 

bitarna i ett samhälle. Sedan är den ekonomiska delen viktigt för ett fungerande samhälle och 

för att en globalisering ska lyckas med det blir utefter ett annat perspektiv (Beck, 2000). 

 

Beck (2000) menar också att dagens globalisering i västvärlden har lett till ett materiellt 

samhälle där fokusen och drivkraften i människor är just det materiella, som man mäter mellan 

varandra. Men han nämner även flera punkter som han anser kommer att driva dagens 

globalisering framåt. Som exempel, utvecklingen på tekniken inom information och 

kommunikationsmedel, världsfattigdom, miljöförstöring, kraven på ökade mänskliga 

rättigheter och världsorganisationer som får mer makt och agerar i sidan av regeringar. Det är 

några exempel som Beck (2000) menar bidrar till dagens globalisering och då ökar den 

internationella handeln och globala nätverk mellan olika länder för att skapa ett världssamhälle. 

 

5. Metod 
Under detta kapitlet presenteras studiens metod, hur jag har gått tillväga för att framställa 

empirin. Samt vilka etiska aspekter jag tagit hänsyn till, och även motivation till varför metoden 

är lämplig till studien.  

 

5.1 Metodval  

Studiens största del av empiri har samlats in genom kvalitativa intervjuer med utvalda 

informanter som är mycket aktiva eller har varit aktiva inom damfotboll på elitnivå både 

nationellt och internationellt. De insamlade resultaten kommer sedan att presenteras i olika 

teman utifrån frågornas indelning i intervjuguiden.  

 

Valet av en kvalitativ metod blev naturligt på grund av att studiens frågeställning och syfte 

grundar sig i damspelares egna upplevelser. För att få utvecklade svar från studiens empiri, 

behöver metoden vara genom kvalitativa intervjuer för att få ett resultat som speglar studiens 

frågeställning. Genom att en kvalitativ metod används till studien behövs vidare en metod för 

hur empirin från intervjuerna ska tolkas och hermeneutiken är en metod som passar bra till just 

den här studien som i grund och botten bygger på andras upplevelser och tolkningar av 

situationer. Det blir då min uppgift att förstå och tolka empirin på ett hermeneutiskt sätt där 

respondentens upplevelser och uppfattning står i centrum (Sjöberg & Wästerfors, 2008). Vidare 
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om hermeneutiken som metodval för empirin kommer genom min förförståelse om ämnet, där 

jag har erfarenhet inom ämnet som kopplas tillsammans med empirins resultat vidare i studien. 

Med min förförståelse bidrar till en lättare tolkning av empirin då jag redan är insatt i ämnet 

och kan lätt föreställa mig situationerna respondenterna berättar om. En stor del av 

hermeneutiken innebär att tolka texter men även andras berättelser, som vidare ska förklaras i 

ett gemensamt handlingssammanhang. Genom förförståelsen blir det lättare att kunna fokusera 

på respondentens berättelser och på vilket sätt den berättas, med min förståelse om ämnet kan 

fullt fokus ges på intervjun. Hur respondenterna uttrycker sig under intervjun kan vara 

avgörande för hur empirin tolkas i nästa steg (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

5.2 Urval 

Studiens urval är riktad mot damfotbollsspelare som är aktiva eller har varit aktiva på svensk 

elitnivå. Urvalet är gjort efter en förhoppning till bäst utförliga och personliga svar samt även 

andra perspektiv som bidrar till studien genom intervjuerna. Studien kommer att innehålla fyra 

stycken intervjuer med svenska elitfotbollspelare. Då urvalet är litet med fyra intervjuer 

kommer inte studien kunna generaliseras utan blir mer en presentation av vad deras upplevelser 

är, för att vidareutveckla till andra sammanhang. Studiens respondenter är valda genom ett icke-

slumpmässigt urval med bekvämlighetsurvalet, det var enklaste och smidigaste för att nå den 

tänkta specifika målgruppen (Skärvad, Lundahl, 2016).  

 

Tanken med att välja respondenterna till studien är att jag anser att det behövs spelare på en 

högre nivå för att tydligt kunna besvara frågan och frågeställningen eftersom det är deras 

vardag. Även att få ett bredare perspektiv på en situation som jag som student inte har erfarenhet 

på samma sätt. Med de bredare perspektiven tillkommer då möjligtvis även andra vinklar på 

problemet som kan lyftas upp och då belysas.  

 

Eftersom det både är en begränsad målgrupp och ett bekvämlighetsurval, blir studiens syfte inte 

till att kartlägga hur det ser ut på inom ett större område. Utan syftet är att analysera 

respondenternas individuella svar och hålla sig på en icke generaliserande och övergripande 

nivå, där det blir tydligt att resultatet inte kan generaliseras med hela Sveriges damfotboll. 
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5.3 Tillvägagångssätt 

Studien kommer att innehålla fyra stycken intervjuer där alla följer en intervjuguide för att 

skapa en röd tråd vidare till resultaten. Intervjuguiden anpassas till den respondenten som 

intervjuas beroende vilken bakgrund och nuvarande roll samt position hon har just nu vid 

tillfället.  

 

Jag kontaktade ett flertal damfotbollsspelare i första hand genom i mitt kontaktnät, på Instagram 

där de fick ta del av mitt följebrev. Efter det var några intresserade att delta i studien och 

återkopplade tillbaka till mig för bokning av intervjun.  

 

Intervjuerna skedde via telefon då respondenterna var utspridda i Sverige och möjligheten till 

att utföra intervjuerna fysiskt närvarande inte fanns, för att öka tillgängligheten till 

respondenten. Dock är det en viktig del att vara medveten om att datorstödda intervjuer har 

vissa negativa konsekvenser som inte blir på samma sätt som intervjuer på samma plats. Det 

blir svårare att läsa av respondentens kroppsspråk via telefon eller en datorskärm (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Trots allt anser jag att de negativa konsekvenserna inte väger över till att stå 

över den respondenten och intervjun utan att det går bra att utföra intervjun via telefon eller 

dator för den respondenten svar och tankar är så pass värdefulla för studien. Då prioriterar jag 

mina respondenter och får då efter intervjuerna reflektera över hur intervjun gick och om det 

blev några påverkningar till studiens utgång och vidare med resultatet.  

 

Efter att alla intervjuer var utförda så transkriberades intervjuerna ifrån den inspelade ljudfilen 

till kompletta skriftliga dokument. För att förenkla bearbetningen av materialet till 

resultatkapitlet. Transkriberingen görs ordagrant för att få respondentens svar och uppfattning, 

utan att jag som student tolkat materialet innan det rättvist skrivits ner (Aspers, 2007).  

 

5.4 Intervjuguide 

För att ge bästa förutsättningar för att kunna utföra bra intervjuer som genererar i utförliga svar 

från respondenterna. Behövs en struktur och plan på hur intervjuerna ska följas och vilka frågor 

som man ska ställas, även för att intervjuerna ska likna varandra. För att detta används en 

semistrukturerad intervju, som är en vanlig metod för kvalitativa studier. Den bygger på en 

grundstruktur för intervjuerna som en säkerhet att man är på samma väg hela tiden, medan den 

samtidigt ger utrymme för variation och anpassning. Det för att skapa ett bättre naturligt flyt 

under intervjun, för att inte eliminera chansen till svar utom intervjuguiden (Dalen, 2015). För 
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att skapa intervjuer som liknar varandra utgår de ifrån samma intervjuguide som skapas till 

intervjuerna. Intervjuguiden bli ett underlag med frågorna uppdelade i olika teman. Jag valde 

att dela upp intervjufrågorna i ett tidigt skede och färgkodade för att göra det mer tydligt vilka 

som hörde ihop. Då på grund av att frågorna inte kommer gruppvis i sina teman utan är 

utspridda under hela intervjun för att skapa en bra blandning på intervjun och ett bra flyt för att 

den inte ska bli så uppdelad. Intervjuguiden innehåller olika typer av intervjufrågor för att skapa 

olika vinklar genom hur frågorna är formulerade. Typerna som förekommer i guiden är 

sonderade frågor eftersom jag är ute efter deras egna upplevelser och genom den typen av frågor 

kan respondenten mer fritt beskriva. Specificerade och direkta frågor används för att vara mer 

direkt och få svar som inte alltid behöver en vidare utveckling, och även för att få deras svar 

som är den första tanken som kommer upp. För att få svar på frågorna om framtiden används 

indirekta frågor där de får beskriva olika framtida situationer. Sedan är frågorna även 

strukturerade då jag som student ska ha en överblick om vi kan gå vidare till nästa fråga, om 

jag anser att respondenten inte riktigt svarade på frågan kan jag som student ställa en följdfråga 

för att få frågan och svaret av bockat (Kvale & Brinkmann, 2014). Följande teman är utvalda 

till intervjuguiden, bemötanden, situationer, egna erfarenheter, utvecklingen och skillnader. 

Teman är valda för att urskilja på vissa frågor och speciellt åsikterna mellan de själva som 

fotbollsspelare och allmänt inom fotbollen. 

 

5.5 Analysmetod 

Analysmetoden som används för att bearbeta de utförda intervjuerna, är kodning. Kodningen 

bygger på att lyfta fram olika teman som belysts i intervjun, för att sedan kunna se likheter och 

skillnader mellan intervjuerna. Sättet att hitta dessa koder på blir att efter intervjun är utförd 

transkribera intervjuerna från ljudfilen på mobilen över till en sammanhängande text (Aspers, 

2007). Kodningen utgår ifrån de ursprungliga teman i intervjuguiden, där de olika teman är 

färgkodade. Det för att på ett enklare sätt se vilka frågor som tillhör varje tema och samt vidare 

till kodningen för att skapa ett sammanhängande resultat. Det är jag som student som avgör och 

läser av vilka koder som ska användas i studien och på samma sätt skapas koderna eftersom det 

är jag som identifierar dem i det insamlade materialet (Aspers, 2007).  

 

5.6 Etiska aspekter 

Det finns etiska aspekter att förhålla sig till när intervjuerna genomförs och även efter. Det 

innebär att respondenterna ska kunna vara anonyma i studien och deras identitet ska inte kunna 
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kopplas till resultatet. Speciellt viktigt blir det denna studien då de är offentliga personer och 

lättare går att leda deras svar till dem (Trost, 2010). Det kan vara att de har delat med sig av en 

känslig situation som inte ska gå ut för andra att direkt förstå vilka parter som varit inblandade. 

En annan etisk aspekt som jag har valt att ta avstånd från i intervjuerna är, frågor om deras 

löner. I studien kan det vara relevant med den sortens statisk, då det är en uppmärksammad 

skillnad inom ämnet. Då lönefrågan blir väldigt personlig och det vill jag inte äventyra intervjun 

med den typen av fråga eftersom löneskillnader inte är syftet med studien.  

 

5.7 Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet är ett sätt att mäta kvalitén till studien, för att säkerställa att studiens 

insamlade empiri. I detta fall via intervjuer, görs på ett korrekt sätt gentemot studien och 

tillhörande syfte samt frågeställning. Studiens validitet är det som är tänkt att mätas i detta fall 

intervjuguiden som mall, och att den stämmer överens med studiens syfte. En inre validitet som 

är mycket svårt att få helt korrekt kopplad till studien, men där intervjuguiden ger ett stöd 

(Skärvad, Lundahl, 2016). Reliabiliteten är till för att se så mätningen sker på rätt sätt. Det kan 

förväntas uppnå en god reliabilitet, då det är en student till samtliga respondenter. Dock kan 

studiens reliabilitet påverkats vid intervjuerna och transkriberingen, på grund av andra ljud i 

bakgrunden eller andra faktorer som påverkar självaste intervjun och inspelningen (Skärvad, 

Lundahl, 2016).  

 

5.8 Diskussion 

Valet av metod grundar sig mycket i att respondenterna ska berätta om sina upplevelser på ett 

djupare plan. Då är det kvalitativa intervjuer som är lämpligast för att få dem svar och resultat 

man är ute efter. Det spelar inte jättestor roll att respondenterna är få till antal då det är deras 

berättelser som träder fram. Ett större antal respondenter gör studiens resultat mer 

generaliserbart men kommer aldrig att kunna gälla för alla kvinnliga fotbollsspelare i Sverige. 

Även valet av att utföra intervjuerna via telefon, har sina för och nackdelar. Men i detta fallet 

har jag tagit ställning till att det inte påverkar studiens resultat nämnbart att missa den fysiska 

kontakten med av observation av kroppsspråk osv. Telefonintervjuer har gjort min studie 

enklare att genomföra, då jag har kunnat bredda mina möjligheter på ett mer tillgängligt, 

smidigt och anpassat, utan att någon av parterna har behövt resa. Visst det hade varit intressant 

med en personlig kontakt med respondenterna, men utefter en fotbollsspelare schema mellan 
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träningar och matcher så är telefonintervjuer det smidigaste sättet. Annars hade det begränsat 

mig till ett mindre geografiskt område. 

 

6. Resultat 
Resultatet från iden insamlade empirin intervjuerna kommer att presenteras i olika teman och 

inte frågorna en för sig. De olika teman i resultatet är bemötande och utveckling, för att binda 

ihop både det teoretiska samt att empirin ska följa upp syftet och frågeställningarna i studien.  

 

Det var fyra stycken respondenter i studien som har intervjuats. Alla respondenter är kvinnor 

mellan 20–50 års ålder och antingen är eller varit aktiva på elitnivå inom svensk damfotboll 

inom olika roller. Enligt de etiska aspekterna kommer respondenterna hållas anonyma och 

därav få ett fiktivt namn i studien. Istället för att döpa respondenterna till Respondent A, B, C 

och D har jag valt att döpa till vanliga namn Alma, Bella, Cajsa och Doris. Det för att studien 

ska få en mer naturligt löpande text.  

 

6.1 Bemötande 

Början av resultatet presenteras en kortare berättelse och upplevelser av respondenternas första 

år inom fotbollen och hur deras uppväxt såg ut på fotbollsplanen. Under temat bemötande var 

det relativt samma upplevelse från alla respondenter. Det var några respondenter som har tänkt 

och lagt märke till det tydligare än andra. Det som skiljer något på svaren ifrån intervjuerna 

känns som en åldersrelaterad indelning, då de två spelarna som är äldre och varit med under 

längre tid och även upplevt olika typer av bemötanden under åren. Det som är gemensamt för 

alla respondenterna är att när de var barn och ungdomsspelare kände inte märke till några olika 

sorters bemötanden, utan de spelade fotboll för det var det roligast de visste. Det var när deras 

karriärer tog nästa steg till seniorlag som vissa märkte en skillnad på vad dem fick för reaktioner 

ifrån andra. Bella nämner en tydlig skillnad på frågor kring hennes sexuella läggning och att 

det nästan var mer frågor om det ämnet istället för hennes prestation på planen.  

 

”Då var de lite annat bemötande, det va mycket det första var du flata? Det var mycket sånt, 

inga diskussioner utan bara såhär, jaha spelar du fotboll? Inte såhär vad roligt var spelar 

du? Är du också flata? – Bella 
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Respondenternas uppväxter som de beskriver det är liknande varandra med att alla har spelat 

fotboll med killar när de var barn, och framförallt för det var och är det bästa de vet. Då spelade 

inte så stor roll att de spelade med killarna. Cajsa berättar att det enda alternativet var att spela 

med pojklaget då det inte fanns några flicklag där hon bodde. Men hon tror också att på grund 

av att hon spelade med killar gjort att hon tagit sig så långt i sin karriär, då hon alltid behövt 

prestera mer eftersom ingen trodde på henne. Hon nämner även att dem tränarna hon hade under 

den tiden har varit dem bästa tränarna hon haft. Det var två mammor i laget som gjord att hon 

kände sig som en i gänget trots hon var den enda tjejen. De gjorde ingen skillnad på henne och 

behandlade henne som en kille, med samma krav på prestation som de andra. Med killarna i 

laget fungerade det bra då de respekterade henne, det var när de mötte andra lag som det kunde 

komma kommentarer om att hon spelade med dem och trodde att hon inte var bra. Att hennes 

lagkamrater försvarande henne i dem situationerna när de hörde att andra pratade skit om henne, 

eftersom de var hennes kompisar.  

 

”Men sen var jag väldigt duktig när jag var yngre så de var inte så kaxiga efter matcherna” – 

Cajsa 

 

Bella menar också att hon fick respekt tack vare att hon duktig, hon hade bestämt sig redan vid 

6 års ålder att hon skulle bli fotbollsproffs och spela i Italien, men då visste hon inte att det inte 

såg likadant ut för damerna. Hon tänkte inte på hur hon blev bemött som ungdomsspelare, men 

nu senare kan hon se att det var en skillnad mellan från ungdomsspelare där hon var mer 

respekterad av killarna till seniorspelare. Hon tror att möjligtvis såg killarna henne som en kille 

när hon spelade med dem. 

 

”Jag tycker jag varit mer respekterad som ungdomsspelare än som damspelare av killar 

alltså, det var helt klart skillnad.” - Bella 

 

Både Alma och Doris har inte reflekterat över det tidigare, utan de båda såg det som en 

självklarhet att spela fotboll. Båda har fått tveksamma kommentarer om deras idrottande, vad 

de ska göra när d blir stora osv. Men då uppfattade de dom inte på det sättet, utan ville bara 

spela fotboll. Alma tänker på att hennes bror också spelade fotboll där andra var mer 

optimistiska till hans idrottande, gentemot hennes egna som var mer skeptiska. 
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”Det var någon gång man fick frågan vad du ska bli när du blir stor, när ska du sluta med 

fotboll. Jag uppfattade de mer som konstiga frågor typ som att jag inte fattade riktigt grejen.” 

- Doris 

 

Om respondenterna har upplevt någon uppgivenhet och hur de har påverkats, tolkades på olika 

sätt där en svarade mer utifrån hennes prestation, där det visst kan förekomma dippar där man 

blir besviken. Medan Alma och Bella kan känna att de blir matta och trötta på att de andras 

agerande, och ifrågasätter varför de personerna inte har kommit längre. Alma uttrycker sig får 

man bita ihop för det har gjort att hon är där hon är idag. Hon menar också att ämnet inom 

fotbollen är en liten grej om man sätter det i perspektiv till resten av samhället. Respondenterna 

menar också att de har vant sig med att sortera saker som kan påverka dem för annars blir det 

inte hållbart att vara elitfotbollspelare idag. Speciellt på damsidan då det är skillnad på 

kommentarer jämfört med herrsidan som får utifrån deras prestation. Bella syftar också på att 

kärleken till sporten väger över så det andra blir sekundärt som skulle påverka henne, då hon 

struntade i vad andra tyckte. Doris har valt att se det på ett annat sätt att vara tacksam istället 

för att hon får göra det hon älskar varje dag, och ser en stolthet i att hon har lyckats med det. 

Den inställningen tror hon kommer ifrån hennes uppfostran och hur hennes personlighet är att 

vara tacksam för det man har och får. 

 

”Sen att jag inte tjänar miljoner på det jag gör skiter jag faktiskt i lite grann, just nu i alla 

fall. För jag känner att jag får göra det jag älskar.” - Bella 

 

Doris och Cajsa nämner hur andras agerande på sociala medier påverkar dem indirekt och där 

de själva har varit skonade från sådana kommentarer direkt riktade mot dem. Där berättar de att 

det nästan alltid är män som kommentarer olämpliga saker på olika inlägg. Och desto mer 

uppmärksamhet de får i samband med olika matcher speciellt med landslaget får man flera 

meddelanden. Samtidigt nämner Doris nämner att män oftast kan vara lite försiktigare till en 

början vid inledande samtal med henne, då innan de har lärt känna henne. 

 

”Det är ju skämmande vad folk skriver, där är att ni är kossor som inte kan spela och du vet 

man orkar inte läsa. Då undrar man lite vad, och det är alltid män, eller nästan alltid. 

Undrar man vad de får ut av att trycka ner” - Cajsa 
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Alma nämner att tidigare har det varit en fråga som lyfts på grund av stereotyperna som fanns 

och även fortfarande finns inom damfotbollen. Att det var en fråga som personer var 

intresserade av att höra, om spelarnas sexuella läggning. 

 

”I så fall är det i vardagen så finns det den vanliga stereotypen, att de som spelar fotboll är 

manhaftiga, ja alla är tillsammans med alla och det är den stereotypen som många bär på 

och vissa frågar. Är det sant? Det är det som är intressant och inte självaste fotbollen, lite 

synd.” - Alma  

 

En annan typ av respons som alla respondenterna har upplevt någon gång i sin karriär, är en 

slags förvånat svar på att de är fotbollsspelare.  Då det tidigare inte var lika vanligt med dam- 

eller tjejlag inom fotbollen, Alma, Bella, Cajsa och Doris spelade till största del med killar. 

Flera av dem nämnde att många reaktioner har varit positiva speciellt som barn, men att det 

alltid har varit med en förvånad underton. Samtidigt som de blev mer etablerade inom 

damfotbollen, minskade även de förvånade reaktionerna från andra.  

 

Den absolut största delen av bemötandet från andra som samtliga respondenter tagit upp är 

deras olika förutsättningar jämfört med andra lag. Där är alla tydliga med att det har och även 

fortfarande är sämre förutsättningar för dem, där de nämner flera olika delar själva, exempelvis 

skobidrag, träningstider, lön, men även hur fördelningen ser ut i flera styrelser, att de alltid 

kommer i andrahand jämfört med andra lag. Samtidigt Bella nämnde att vissa visar en förståelse 

och sympati för deras orättvisa situation. 

 

”Det har alltid varit sämre för oss” – Bella 

 

Att damfotbollen inte har prioriterats högst nämner alla, där Alma även syftar på att det inte 

drar in lika mycket pengar, och därför skulle de inte få samma möjligheter som herrsidan. I en 

av frågorna som berör om de har känt sig förbipasserade, så nämner alla att de antingen direkt 

eller indirekt har känt sig förbipasserade av andra spelare. Med att bli förbipasserad innebär att 

de inte har valts i förmån för en annan person eller grupp. Som Doris liknar exemplet med olika 

sponsorer och företag i deras prioritering. 
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”Om Ica får möjligheten att ha Zlatan i sin reklamkampanj tror jag definitivt att de tar 

honom före mig. Så på det sättet kan jag tänka mig att valet ofta faller på manliga 

fotbollsspelare.” – Doris 

 

Att uppbackningen från förbunden också varit svag är en del i hur respondenterna har känt sig 

bemötta av förbundet som ska ha deras rygg och stötta deras karriär. Där menar Alma att det 

varit en stor skillnad på hur dam- respektive herrsidan har bemötts. Som exempel i samband 

med diskussioner om bonusar till mästerskap, där de inte fick något. Och där till och med en 

chef inom förbundet uttryckte sig att de inte ens visat på TV så det var inte lönt, då kände de 

sig rätt ner tryckta. Men som Alma även påpekar att detta var flera år sedan.  

 

”Det har varit mycket som har varit svagt, de prioriterade inte” – Bella 

 

Att det upplevs som en del frustation i tjejernas agerade då de känner att de presterar resultat 

utan att direkt få någon utdelning för vad de har presterat. Att de hela tiden kämpar med att 

synas mer för att öka intresset och visa vad de gör och vilka deras resultat är. Cajsa syftar på 

att allt jobb de gör måste även förbunden reagera och hänga med på, precis som de normalt gör 

på herrsidan. 

 

”Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men det är klart att som jag vill också synas och 

höras, vi har ju presterat resultat och ibland känns det lite som vad mer kan vi göra” – Cajsa 

 

Bemötandet är relativt lika oberoende på om det är en man eller kvinna som respondenterna 

partar med, då de inte fått några direkta påhopp från några personer för de är fotbollsspelare. I 

deras civila privatliv är det inte någon stor skillnad heller gentemot deras fotbollsroll, eftersom 

de inte nämner några direkta skillnader mellan hur de bemöts som fotbollsspelare och 

privatperson. Någon nämner att man kan bli igenkänd när de handlar som exempel. Men 

kommentarer bakom skärmen är det övervägande män som skriver och där även tonen ändras 

gentemot samtal direkt till personen. 

 

”Men ingen större skillnad alltså jag väljer att bemöta andra med respekt och förväntar mig 

att få det tillbaka. Oavsett om det är på planen eller ute i klubben.” - Doris 
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Det var några respondenter som har tänkt och lagt märke till olika bemötanden tydligare än 

andra. Det som skiljer något på svaren ifrån intervjuerna känns som en åldersrelaterad 

indelning, då de två spelarna som är äldre och varit med under längre tid och även upplevt olika 

typer av bemötanden under åren 

 

6.2 Utvecklingen 

I respondenternas miljö med antingen sitt aktuella lag eller tidigare lag diskuterades ämnet med 

sina lagkamrater på olika sätt, men även i olika perioder beroende på vad som var aktuellt och 

uppmärksammades. Doris nämner tillexempel #metoo som skapade diskussioner hos dem och 

allt runtomkring som lyftes kring den rörelsen. Även Bella nämner hur olika perioder påverkar, 

deras diskussioner och då främst från hennes sida beroende på hur etablerad hon och laget blev, 

där hon märkte att bemötandet från andra ändrades till hennes lagkamrater. Men hon nämner 

att de pratade mest om det i början och sedan delvis försvann den diskussionen i samband med 

olika mästerskap. Alma nämner att det är klart de kommer på tal när det blir nyheter om ämnet 

efter någon händelse eller liknande.  

 

Ett annat perspektiv som Alma lyfter fram är hur de diskuterar ämnet med hur klubben ska 

agera då dem har både ett dam- och herrlag, hur de tar beslut och hur jämställdheten ser ut 

mellan lagen, då är det dem som är med och diskuterar den frågan i klubben.  

 

Cajsa är instämmer med de andra respondenterna att det är ett ämne som diskuteras, men från 

hennes perspektiv är det på grund av den mansdominerade sporten de spelar i. Då tjejer och 

damer oftast hamnar i skuggan, och måste alltid kämpa hårdare för att få igenom saker, som ses 

som en självklarhet på herrsidan. 

 

”Det är något vi behöver deala med varje dag i princip, för att allting kommer inte självklart 

till oss som det gör på herrsidan.” - Cajsa 

 

I frågan om hur deras drömsituation skulle se ut blev det lite olika svar om vad de drömmer 

om. Alla menar på olika sätt att förutsättningarna ska bli annorlunda och utvecklas mot ett mer 

mot en jämställd riktning. Cajsa drömmer om att samma intresse och pengar finns på damsidan, 

som det finns på herrsidan att tillgå. Doris är på samma spår som Cajsa, och vill ha bättre 

förutsättningar för det som berör deras prestation på fotbollsplanen. Men sen även att respekten 
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ökar ifrån de högsta organen Fifa och Uefa, där de visar att det finns ett värde i damfotbollen. 

Att på det sättet inte göra någon skillnad mellan dam- och herrspelare.  

 

” Same, same but different” – Doris 

 

Alma berättar att hon tycker att man inte ska ha några könsuppdelningar i ungdomslagen, utan 

låta kallar och tjejer spela tillsammans. För att skapa en större förståelse för varandra vidare i 

uppväxten, och på det sättet bryta barriärer i tidig ålder. 

 

”Det bästa är att man har lika förutsättningar att man inte ser till kön utan fotbollsspelare.” 

– Alma 

 

Bella är menar att skapa de bästa förutsättningarna för de tjejer som vill satsa på sin fotboll, och 

då vill hon att det är viktigt med utbildade tränare även på flicksidan. Där det görs en skillnad 

mellan pojk och flicksidan vilka olika förutsättningar och resurser som finns i sin klubb. Att det 

även möjligtvis ska finnas fler akademier för tjejer som vill tävla och drivs av det. Hon menar 

vill man spela fotboll och satsa på det ska man få de bästa förutsättningarna för det också. 

 

”Det är klart att jag vill ha mer jämställdhet, jag vill inte ha stora lönegap tillexempel på 

proffsnivå.” - Alma 

 

Alla respondenter ser att det har skett en utveckling på damfotbollen med främst att intresset 

har ökat både i Sverige men även ute i Europa. Alma nämner även att det finns fler flicklag 

idag jämfört md när hon började spela. Klubbarna behöver ta ett större ansvar på utvecklingen 

när det sätts krav på att det ska finnas både kill- och flicklag i flera föreningar. På det sättet 

menar hon att tjejer börjar ta mer plats inom fotbollen än tidigare. Bella, Cajsa och Doris tycker 

också att intresset har blivit mer positivt där man bryr sig om resultaten och prestationen istället 

för att lägga fokus på andra frågor. Att damfotbollen hanteras på ett mer sportsligt sätt än 

tidigare även i media. Doris säger att det känns mer accepterat och naturligt då ingen ifrågasätter 

henne på det sättet. Cajsa berättar att hon även upplever att kvalitén på damfotbollen har ökat 

och att det är mycket jämnare nu i Allsvenskan som exempel. Att det ökar intresset till att fler 

vill titta på damfotboll. Hon ger exempel på att det har spelats matcher ute i Europa i år där det 

har varit 50–60 000 på läktarna. Men även att flera av de stora klubbarna i Europa som Arsenal, 
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Manchester United och Juventus väljer att satsa på sina damlag, vilket sprider sig till både andra 

klubbar och länder. 

 

”Så det känns som det är början på något nytt och då märker folk i Sverige också. Oj Arsenal, 

Manchester United och Juventus dem lagen satsar på sina damer nu och det kanske vi också 

borde.” - Cajsa 

 

Alla respondenter uttrycker att den ekonomiska skillnaden mellan dam- och herrspelare gör så 

de får olika status inom fotbollen. Och att det byggs efter att herrarna som har större möjligheter 

inom många områden att göra allting lite bättre än damerna, när det gäller bl.a. att utvecklas 

och marknadsföra sig. Damerna är då väldigt begränsade för de inte har samma resurser. Både 

Alma, Bella och Cajsa berättar att dem ekonomiska resurserna blir ett hinder inom damfotbollen 

då det inte drar innan samma summor som herrarna. Då måste damerna arbeta efter de 

förutsättningar som finns för dem. Cajsa och Bella lyfter också fram att om man vill att 

damfotbollen ska utvecklas och bli större behöver man vara beredd på att satsa in det som krävs.  

Och att framförallt Svenska Fotbollsförbundet inte ska göra någon skillnad på bonusar mellan 

damerna och herrarna. Även de högra organen Uefa och Fifa ska vara lika för alla 

fotbollsspelare. Som det är nu skapas en skillnad mellan könen är det klart att det påverkar 

statusen negativ för damspelare. 

 

”Jag har förståelse för att ett Damallsvensklag inte kan ge sina spelare lön för det finns inga 

intäkter, det är en helt omöjlig ekvation.” – Bella 

 

Skillnaden mellan att spela i sitt klubblag och i landslaget är skillnad menar Bella, Cajsa och 

Doris. I landslaget får man mer uppmärksamhet och där intresset är större medialt. Cajsa menar 

också att de inte har lika många matcher att bevisa vad de kan som i klubblaget som spelar 

match varje helg. Och att det även att deras prestationer ifrågasätts mer då de har en större 

publik. Bella tycker också att hon fick mycket mer respekt när hon spelade i landslaget. 

 

Respondenterna har haft övervägande manliga tränare och ledare i lagen de har och spelar i. 

Ingen tycker det är något direkt problem att det inte är mer jämställt fördelat mellan rollerna. 

Vilket både Cajsa och Doris påpekar att de inte spelar dem någon roll om det är en manlig eller 

kvinnlig tränare, utan de vill ha den tränaren som kan träna dem bäst. Bella tycker också att det 
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är viktigt att vi utbildar fler kvinnliga tränare som kan livnära sig på sitt yrke, för att bredda 

utbudet på utbildade tränare. 

 

”För mig spelar det inte någon roll om det är män eller kvinnor. Utan jag ser mer kunskapen 

och vad de kan, och hur de behandlar oss.” – Cajsa 

 

7. Sociologisk analys 
Den sociologiska analysen kommer att presenteras efter studiens valda teorier, samt en 

återkoppling till studiens syfte och frågeställning. Sist presenteras ett kapitel som berör hur 

framtiden kan se ut för damfotboll både i Sverige och i världen, med vad damspelare kan 

förvänta sig och vilka möjligheter de får inom sitt fotbollsspelande. Men även hur de kan 

hantera de olika situationerna som kan uppstå för damspelare framöver. 

  

Studiens syfte var att undersöka hur damspelare blir bemötta och vad de får för kommentarer 

ifrån andra gällande sitt fotbollsspelande, samt hur utvecklingen ser ut inom damfotbollen med 

jämställdhetsarbetet. Det empiriska materialet lyfter fram flera exempel på hur de har blivit, 

och blir bemötta, under sin idrottskarriär. Dessa olika bemötanden som kan ses från olika 

perspektiv som teorierna lyfter fram, vilka principer som ligger till grund för att fotbollsvärlden 

har utvecklat de stora skillnader som finns idag mellan dam- och herrsidan, med följden som 

kan bli anledningar till en ojämnställd vardag och situation för damspelarna. Bemötanden är 

uppbyggda med tidigare normer där framförallt maktövertaget och den manliga dominansen 

lyser igenom. Fotbollen är än idag är en mansdominerad idrott, på alla plan både från spelare, 

tränare och i olika styrelser där det representeras övervägande av män. Frågeställningarna 

analyseras vidare i följande avsnitt där teorierna besvarar fenomenet och problemet utifrån ett 

mer samhällsmässigt och sociologiskt perspektiv. 

 

7.1 Globalisering 

Globaliseringen är en viktig del till att fotbollen som sport utvecklas, det är ett sätt som sprider 

fotbollen till nya platser och ställen på grund av det intresset som finns för sporten. Det är tack 

vare globaliseringen som gjort fotboll till en av världens största idrotter med stort intresse i alla 

världsdelar. Att fotboll från början inte kräver allt för mycket utan det enda man behöver är en 

boll av någon form, vilket har gjort det möjligt för många att spela fotboll och skapa ett intresse 

för sporten. Bredden på sporten representeras med allt från barn i Afrika som spelar med en 
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sliten ihop sydd boll på en grusplan för skojs skull. Medan i Sverige finns det fotbollsakademier 

med stora resurser för barn som vill bli elitspelare. Men oavsett var du är i världen har man 

samma regler, och sporten går ut på att laget med flest gjorda mål vinner. Det är möjligheter till 

spel och glädjen till sporten som bidragit till den stora globaliseringen av fotboll som har spridit 

sporten och väckt ett intresse hos väldigt många personer i världen. 

 

Vidare steg för globaliseringen inom fotbollen är vilken utveckling som väljs, vilka uttalade 

värderingar man väljer att arbeta efter. Detta viktigt för att skapa en trovärdighet inom sporten, 

att globaliseringen verkar för att inkludera fler och inte hindra personer att delta. Den nutida 

globaliseringen cirkulerar mycket kring det materiella och ekonomiska, då är det lätt att förlora 

grunden med fotbollen och de sociala relationerna, som ska vara grunden i globaliseringen. 

Fotbollen hade inte varit en världssport, i så stor utsträckning som det är idag, om det inte 

funnits ekonomiska resurser som hjälpt och bidragit till globaliseringen, till en sådan stor 

utsträckning som det är idag. Utan ekonomin hade kanske inte fotbollen haft en sådan 

utveckling i alla länder. Sedan har utvecklingen sett olika ut i olika delar av världen där vissa 

länder kommer först i nutid, då Europas utveckling varit en ledande del av globaliseringen, och 

andra länder har tagit del av utvecklingen och inspirerats av den nuvarande och ökade 

konkurrensen som bildas. 

 

Utifrån damfotbollens perspektiv innebär en globalisering flera saker men framförallt har det 

en stor betydelse i vilken riktning utvecklingen går och vilka ämnen som lyfts fram som viktiga 

att sträva emot. Det är den utvecklingen som respondenterna känner har påbörjats på damsidan 

i Sverige och ute i Europa. Flera av respondenterna nämnde att de har märkt skillnad på 

utvecklingen ifrån det att de var ungdomsspelare och det är ett led i globaliseringen. Damfotboll 

har blivit mer vanligt förekommande i allmänhetens vardag, och som respondenterna nämner 

själva behöver de fortsatt använda sin roll inom fotbollen för att uppmärksamma jämställdhet, 

för att det inte ska missas och prioriteras bort. Det är prioriteringen av ekonomiska resurser på 

damfotbollen som respondenterna uttrycker behöver förstärkas. Nu när flera länder och 

klubblag ställer krav på hur verksamheter ska bedrivas, för att utveckla och därmed skapa en 

globalisering även av damfotboll. Fokus på den sociala rättvisa ett väldigt viktigt i området för 

damfotbollsspelare, för att skapa en större utbredning och skapa en naturlig konkurrens ute i 

samhället. Med nya krav och förväntningar på klubbar för att driva utvecklingen framåt, vilket 

respondenterna märker av att klubbar pressas till en utveckling. Några som redan har börjat en 

satsning på att lyfta damspelare på samma sätt som herrspelare är de stora meriterade klubbarna 
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i Europa, som väljer att satsa på sina damlag. Genom den satsningen belyses globaliseringen 

och utvecklingen på ett kraftfullare sätt och det visas att det sker förändringar, med resurser och 

möjligheter till professionella fotbollskarriärer för kvinnor. Framförallt ger det möjlighet för 

unga tjejer att skaffa sig förebilder och stora globala fotbollsstjärnor på damsidan också, och 

inte enbart på herrfotbollsspelare. 

 

Globaliseringen blir då en stor bidragande faktor till att det sker en utveckling inom fotbollen 

och även med att jämställdheten uppmärksammas inom fotbollen, där det till stor del är en del 

av utvecklingen. Genom globaliseringen finns det möjlighet att sprida jämställdhet inom 

fotbollen till andra delar både inom Sverige men även runt i världen. Genom att bli förebilder 

för andra verksamheter och organisationer och uppmana dem till att arbeta på samma sätt, att 

sträva efter en mer jämställdhet i deras arbetssätt. Att jämställdhet är något alla vinner på 

nämndes av Jennifer Berdahl, Eric Luis Uhlmann och Feng Bai (2014) där man tillsammans 

lyfter varandra. Om man då använder det artikeln lyfter fram tillsammans med respondenternas 

berättelser som ser en utveckling i rätt riktning inom fotbollen, där även flera stora klubbar i 

Europa väljer att satsa på damlag i sina organisationer är ett tecken på att globaliseringen sprider 

sig. För utan det arbetet som tidigare gjorts skulle kanske den möjligheten inte vara lika stor att 

spridas ute i Europa och vidare i världen. Globaliseringen visas vara ett viktigt verktyg för att 

både informera och inspirera andra klubbar om jämställdhet. Och samtidigt ge fler kvinnor 

chansen till att spela organiserad fotboll med bättre resurser, förutsättningar och framförallt ett 

större engagemang kring damfotboll.  

 

7.2 Den manliga dominansen 

Maktbegreppet är en av de mer tongivande anledningarna till att jämställdhet har blivit ett 

problem från första början. Som det beskrivs i teoridelen så grundar sig maktbegreppet i en 

manlig fördelning av makten som är väldigt traditionellt bunden och även befäst i samhället. 

Att männen redan från början har ett övertag på grund av sin biologiska fysik. Inom 

idrottsvärlden blir det extra tydligt om man jämför enbart den fysiska prestationen mellan 

könen. Till exempel män springer snabbare och är fysik starkare än kvinnor, det kan vara en 

del till att damfotbollen kommit i andrahand då det inte varit lika bra fotboll som spelas om 

man jämför med männen. Istället har herrfotbollen fått all fokus för att utvecklas, och damerna 

fått tagit smulorna som fanns kvar. Vilket begreppet visar genom hur makten har fördelats samt 

utvecklats under tiden. Detta beskrivs i resultatet att respondenterna fått sämre träningstider för 
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de spelar i damlag. Det är den grundläggande manliga dominansen som gör att det ofta blir så, 

eftersom det alltid har varit så. 

 

När damfotboll etablerads blev inte reaktionerna och bemötandet utifrån deras prestation, utan 

det blev fokus på deras kön, att de var kvinnor. Kvinnosynen är en del i bemötandet 

respondenterna har upplevt flera gånger, med personliga frågor om deras sexuella läggning. 

Detta är en fråga som inte har med deras prestation som fotbollsspelare att göra, och även en 

fråga som herrspelarna inte normalt får på samma sätt. Som makten framhäver att det var typiskt 

manligt att idrotta och spela fotboll, därför tyckte folk att det var svårt att se kvinnor göra samma 

sak. Trots att kvinnorna gick in i en mansdominerad idrott så förändrades inte 

maktfördelningen. Det stora problemet var att de var kvinnor, en inställning som inte enbart 

finns inom fotbollen utan är väldigt spritt i hela samhället, och skapar problem för 

jämställdheten. Den sociologiska analysen på makten är att den manliga dominansen grundar 

sig i att hävda sin manlighet, om man stack ut så var man annorlunda och det kopplades ihop 

med kvinnors tidigare lägre status. När kvinnor började spela fotboll blev de väldigt ifrågasatta 

eftersom det var en manlig aktivitet, åsikter om att bara för kvinnor spelade fotboll så var de 

homosexuella var vanliga. Det är därför respondenterna har fått utstå dessa frågor då de bröt 

mot normen att spela fotboll, trots att de var kvinnor. Sedan finns även perspektivet om den 

manliga dominansen att män skulle äga kvinnor för att visa att de var starka och hade makt. Att 

göra kvinnliga idrottare till sexuella objekt, det är en del som inte berörs i studien men kan 

hjälpa att tolka det manliga maktövertaget för ämnet på ett mer samhällsmässigt perspektiv.  

 

Det manliga maktövertaget inom fotbollen blir ett problem för damerna då de får svårt att hävda 

sig mot männen som sitter på makten och även resurserna för att bredda möjligheterna för 

damfotbollen. Respondenterna upplever att männen som sitter på toppositionerna inom olika 

förbund är nonchalanta inför damfotbollen och där en genuin respekt saknas. Det är något 

respondenterna efterfrågar för att både få ett bättre bemötande ifrån förbunden och bättre 

förutsättningar. Men även för de sätter en standard på hur man bemöter damspelare, om det inte 

gör med respekt så blir det svårt för resterande av samhället att respektera kvinnor. Det är 

ledande roller inom klubbar och förbund som delvis styr damfotbollens framtida utveckling, 

om hur de väljer att stödja dem ekonomiskt, vilket är effekter som bidrar till en vidare 

utveckling. Som vissa av respondenterna beskriver det, att dessa män inte kan blunda för 

damfotbollens utveckling längre utan behöver bidra med de ekonomiska resurserna för att 

utvecklingen ska fortsätta. Damspelarna känner att de har bevisat och presterat tillräckligt för 



 

 33 

att få ett gensvar ifrån männen som sitter på makten i framförallt FIFA och UEFA, de måste 

komma in i matchen nu för att hänga med i jämställdhetsutvecklingen. 

 

En mer jämnfördelning är det som efterfrågas inom fotbollen. Män är inte beredda att släppa 

sin maktposition till någon annan, och speciellt inte till en kvinna. Respondenterna menar att 

det är äldre män som sitter på dessa positionerna och inte ser damfotboll som en seriös aktivitet 

och verksamhet. Möjligtvis finns om en generation, en förändring och situationen blir mer 

naturligt anpassad med en jämnare fördelning på maktpositionerna med fler kvinnor i tex. 

styrelser. Dessa kvinnor kan bidra med nya tankar och idéer utifrån sina perspektiv, och på det 

sättet skapas och utvecklas en större jämställdhet. 

 

7.3 Framtiden 

Hur ser framtiden ut för framtidens tjej- och damfotbollsspelare, om man ser på det sociologiska 

perspektivet i samhället. Efter resultatet ifrån det empiriska materialet finns känslan att det går 

i rätt riktning i utvecklingen för en mer jämställd situation för damspelare. Jämställdheten har 

ändrats med ett förändrat bemötande, men framförallt en större respekt ifrån andra till valet att 

spela fotboll. Det är helt enkelt inte lika onormalt längre att vara tjej eller kvinna som spelar 

fotboll, varken i Sverige eller Europa. Att öka respekten tror jag kommer leda till ett bättre och 

mer professionellt bemötande i fortsättningen. Precis som en av respondenterna berättade, det 

händer saker ute i Europa nu som sätter press på de högsta förbunden att agera. Genom att 

uppmärksamma ämnet i samhället skapas mer reaktioner och kan skapa en diskussion bland 

supportrar som kan vara en del av utvecklingen. Genom att hela tiden påpeka sin plats inom 

fotbollen kommer det till slut ge resultat, då de redan har teorierna på sin sida som stödjer den 

typen av utveckling för att det ska bli mer social rättvist. Genom att allt fler av de stora 

organisationer stödjer damfotbollen och deras uppåtgående kurva i utvecklingen, så bäddar det 

gott för tjejers framtid med bättre bemötande där man analyserar resultaten och prestationen 

mer än fokuserar på andra frågor, som egentligen inte har med fotboll att göra. Med hjälp av 

både begreppen och spelarnas berättelser bidrar det till utvecklingen som ska lösa den 

sociologiska problematiken som har uppstått på grund av ojämställdheten som bidragit till olika 

villkor för samma sak. 

 

Det tjejer ska fortsätta tänka på som respondenterna har nämnt, är att fortsätta kämpa för sin 

plats som damspelare genom olika förhandlingar och avtal samt stå upp för sig själv. När det 

handlar om kommentarer tex. i sociala medier, att sortera ut vad man vill läsa för kommentarer 
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eftersom det alltid kommer vara personer som vill kommentera. Att man på så sätt stänger ute 

det negativa och fokuserar på det man tycker är roligt och älskar att göra, vilket är att spela 

fotboll. Att man inte ska låta andra förstöra kärleken till fotbollen bara för de tycker vissa saker, 

om att man inte borde spela fotboll osv. Men att man framförallt inte accepterar sin situation 

utan alltid arbetar vidare, för utvecklingen av damfotbollen. För om fotbollen kommer långt i 

arbetet kan den fostra personer att agera på samma eller liknade accepterande sätt till exempel 

på sin arbetsplats, i skolan och generellt ute i samhället. 

 

8. Avslutande sammanfattning och reflektion 
Sista kapitlet kommer att innehålla en sammanfattning av hela studien, samt en slutsats med 

vad som studien kom fram till ifrån de empiriska resultaten med den sociologiska analysen. En 

reflektion över studien samt förslag på vidare en forskning inom ämnet. 

 

8.1 Sammanfattning 

Sammanfattningen av studien är att det oftast snabbt övergår till en diskussion om de 

ekonomiska skillnaderna mellan dam- och herrspelare eftersom det är det som är en tydlig 

konkret skillnad som de flesta ser är ojämlik. Det ligger som en underton genom hela arbetet 

och även ifrån intervjuerna där det ofta togs upp, men inte tillhörde studiens syfte. Det som kan 

sammanfatta studien är att det finns personer som bemött respondenterna på ett olämpligt och 

icke respektfullt sätt på grund av att dessa personer inte anser att damfotboll är en seriös aktivitet 

och kan inte likna det med herrfotboll. Men även att respondenterna har mött tveksamma och 

icke stöttande personer som inte tror på en karriär för damspelarna inom fotbollen. Men i slutet 

av varje intervju så sammanfattade alla respondenterna att sin kärlek till sporten alltid tog över, 

oavsett vad de fick för kommentarer ifrån andra, de stod upp för sig själv och fortsatte. Samma 

attityd finns det i teorierna som strävar efter en social utveckling, vilket behövs för att fortsätta 

utvecklingen och arbetet om jämställdhet inom fotbollen. 

 

8.2 Intersektionellt perspektiv 

Studien kan även sammanfattas genom ett intersektionalitet perspektiv där det genom den 

intersektionella brytpunkten visar hur jämställdhet en situation eller verksamhet är, beroende 

på vilka parter som ställs emot varandra. Genom en vidare reflektion med intersektionalitet så 

besvaras hur jämställdhet påverkas av problemet och även delvis hur det uppstår för kvinnor 

inom damfotbollen, på grund av att de spelar fotboll och vilket motstånd de kan möta. 
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Intersektionalitet kan tillämpas i sammanhanget att damspelarna känner sig orättvis behandlade 

i sin klubbmiljö, där de kan känna att de inte får samma satsning som herrarna får, med både 

gällande media, resurser och lön. På grund av att de är i en klubbmiljö som ser utvecklingen att 

generera så mycket pengar som möjligt ifrån sina spelare. En klubbmiljö som då inte gynnar 

damspelare, eftersom dem resurserna inte finns inom damfotbollen för tillfället, att varken 

betala höga löner eller köpa och sälja dyra spelare. Den intersektionella brytpunkten som 

uppstår då är mellan kvinnornas kön och yrkesval som fotbollsspelare. Det blir en kombination 

som krockar med två faktorer som är normbrytande, först att du är kvinna som spelar en 

mansdomineradsport och sedan att det är ditt yrkesval och kräver lön, vilket inte är en 

självklarhet inom damfotbollen.  

 

Intersektionaliteten inom damfotbollen blir då en del inom maktbegreppet då det har en sådan 

avgörande roll för hur damfotbollen profileras och lyfts fram. Då intersektionalitetens syfte är 

att lyfta fram de sociala orättvisor som finns, blir det mestadels med fokus på skillnaderna som 

finns mellan dam- och herrfotbollen vilket alla respondenter menar har en stor betydelse för 

deras status som fotbollsspelare och med vilken respekt de blir bemötta. Den upplevda 

skillnaden beskrivs komma ifrån av att de sätts i andrahand och inte prioriteras, eftersom herrlag 

och till och med ibland pojklag som går före. Att uppleva den känslan som professionell 

fotbollsspelare blir en frustration, en känsla av att de inte har någon betydelse. Prioriteringen 

finns inte med på samma sätt i liknelsen till Black Feminism, där svarta kvinnor ignoreras 

rättsligt. Men just därför berättar respondenterna att de ofta tar tillfället i akt för att engagera 

sig i frågor som de anser är viktiga och behövs lyftas mer i samhället. Medan någon även menar 

att detta är en diskussion inom fotbollen, som en liten del i ett helt samhällsperspektiv. I ett 

samhälle där det behövs en tydligare och viktigare utveckling och förändring inom vissa 

områden, fotbollsvärlden kan skapa ett exempel och framstå som förebild till både andra 

idrotter men även till andra delar i samhället. 

 

Diskussioner med förbund angående bonusar för mästerskap är ett tydligt exempel på hur 

intersektionaliteten träder fram, genom att lyfta fram damernas villkor på samma nivå som 

herrarna men att de ändå inte få samma utdelning. Samt även att lyfta andra ämnen och villkor 

inom fotbollen som inte tidigare har varit självklara för alla verksamheter. Att visa sig mer i 

samhället, genom bl.a. media för att få mer uppmärksamhet över vilka villkor damspelare har 
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idag jämfört med herrspelare, det är oftast två helt olika världar man lever i som fotbollsspelare 

beroende på om man är man eller kvinna. 

 

8.3 Slutsats 

Studiens syfte var att belysa hur kvinnor inom fotbollen känner sig bemötta i olika sammanhang 

som rör deras fotbollskarriär, samt att förklara hur utvecklingen och arbetet med en mer 

jämställd fotboll har pågått och vad som har förändras. Men även vad som sker framåt i tiden 

och hur fotbollstjejer ska bemöta den responsen de får av andra på bästa sätt. Syftet har 

besvarats med hjälp av studiens frågeställningar som resulterade i att kvinnor inom fotbollen 

har och fortfarande får kommentarer som oftast inte handlar om deras prestation på planen. 

Dock ser respondenterna en förändring nu senaste åren och att deras prestation analysers på 

liknade sätt som herrspelarnas. Vidare känner de sig oftast bra bemötta av andra, men upplever 

att respekten ifrån de högre förbunden kan förbättras för att damfotbollen ska kunna få en bättre 

status. Det för att damfotbollen ska tas mer seriöst och öka deras professionalitet. Samtidigt ser 

de en utveckling av jämställdheten mellan dam- och herrspelare för det uppmärksammas mer 

och de har fått bättre villkor och bemötande. Så sammanfattningsvis så har studien nått ett 

resultat som besvarar både syftet och frågeställningarna på ett tydligt sätt. 

 

8.4 Reflektion 

Min reflektion över arbetet är att det har varit ett väldigt intressant ämne att studera och att det 

har gett mig en djupare förståelse i ämnet med hjälp av det sociologiska perspektivet. Det är ett 

ämne jag själv är väldigt engagerad i, att utveckla en bredare förståelse i klubbar att se 

betydelsen av att bli mer jämställd. Samt på grund av de olika bemötande jag har fått inom 

fotbollsvärlden på grund av att jag är kvinna. Jag är inte överraskad över resultatet i studien då 

jag kan känna igen mig i flera frågor. Men det har varit intressant att få det via ett elitperspektiv 

som jag inte har erfarenhet av, och att se det finns likheter även på denna nivå. 

 

En reflektion är även att respondenterna svarade liknade på alla frågorna men med olika 

tolkningar, antagligen beroende på deras olika erfarenheter. Även hur de upplever klimatet idag 

jämfört med tidigare, där samtliga är väldigt positiva till vad som sker inom både svensk- och 

europeisk damfotboll idag. Det är precis som att de är lite lättade av att deras arbete och slit i 

deras karriär tidigare har gjort nytta för framtida fotbollstjejer, för att de ska får bättre 
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förutsättningar än vad de själva fick. Och att de själva kan känna en tacksamhet för att de kan 

ha fotboll som sitt yrke precis som de drömde om när de var små.  

 

Min reflektion under tiden jag har skrivit är att fotbollen är väldigt långt kommen, det dyker 

upp liknande diskussioner inom andra idrotter för att kvinnliga idrottare ska får bättre villkor. 

Som exempel så har damhockeyn i Sverige börjat kräva bättre villkor och förutsättningar för 

deras aktiva idrottande, det för att de ska kunna prestera det som förväntas av dem. Även 

Rugbyförbundet har beslutat att införa könsneutrala VM och inte benämna ett VM för damer 

till Dam-VM. Detta för att göra mästerskapen mer jämställda utan att benämna att det är 

damernas VM med följd att det kan tolkas som sämre. 

 

Jag har även en fundering på hur det är för de tjejer som inte är lagets bästa spelare när de är 

barn, hur de uppfattar bemötandet. Eftersom respondenterna själva säger att de var duktiga som 

barn och fick mycket beröm, hur tolkar tjejer som inte får samma beröm och samtidigt upplever 

ett bemötande om att tjejer inte kan eller ska spela fotboll. 

 

8.5 Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning inom ämnet är att göra studien bredare genom enkätundersökning 

till olika damlag för att få ett större urval att arbeta med. Men även en inriktning mot media, 

hur arbetar de med damfotboll, hur det har sett ut tidigare och vad de utvecklar för att sätta 

damfotbollen mer i fokus. En annan vinkling inom ämnet är att flytta studien till olika 

verksamheter, som till exempel arbetsplatser eller andra idrotter för att jämföra hur 

jämställdheten berörs och om det finns likheter och skillnader. Genom en sådan studie kan man 

skapa ett bredare samhällsperspektiv hur jämställdhet utvecklas inom olika områden, då det är 

ett väldigt aktuellt ämne. Finns det kanske till och med verksamheter som inte alls följer samma 

kurva och hur är det på de platserna? Jämställdhet är ett intressant ämne som alltid väcker 

diskussioner och som alltid kan utvecklas. 
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Bilagor 
 
Intervjuguide 

Teman 
Bemötanden 
Situationer 
Egna erfarenheter 
Utvecklingen 
Skillnader 

 
- Hur upplever du blir bemött av män 
- Hur upplever du blir bemött av kvinnor 
- Hur pratar ni om ämnet i laget? 
- Upplever du att jargongen har ändrats med åren? 

o Vad har påverkat? 
o Finns det någon tydlig situation eller brytning? 

- Har du känt något typ av motstånd? 
o Av vem? 
o Vilken typ? 

- Hur har det påverkat dig då? 
- Märker du skillnad på olika ställen? 

o Tex. Landslag och klubblag 
- Tror du de ekonomiska skillnaderna påverkar eran status? 
- Hur ser fördelningen ut på uppgifter inom laget?  

o Tränarstaben 
- Har du upplevt någon typ av uppgivenhet? 

o Vad fick dig att ändra dig? 
- Blir du bemött på olika sätt som privatperson respektive fotbollsspelare? 

o Vad är skillnaden? 
 

- Har du känt dig förbipasserad för du är kvinna? 
- Uppväxt? Hur reflekterade du om bemötandet under uppväxten? 
- Om du fick drömma om den bästa möjliga situationen hur skulle den se ut då? 
- Vilka tips skulle du ge flickspelare idag? 
- Var det någon fråga ni trodde skulle vara med? Har du något att tillägga? 
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