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Abstract 
Fotboll som fenomen har studerats inom antropologin under en längre tid och ur flera olika               

perspektiv, ofta ett manligt. Bland dessa perspektiv återfinns studier av sportens framväxt            

men även fotboll som global kultur. Denna studien behandlar flickor och fotboll och hur den               

kan vara del av en identitetsskapande process för dem som engagerar sig i sporten. Varför föll                

valet på just flickor och fotboll? På grund av den brist av studier som gjorts av ämnet. Eller                  

snarare det inkonsekventa intresset som finns kring fotboll som spelas av flickor och damer.              

Till denna studie har eget material samlats in genom intervjuer med fyra flickor och kvinnor               

som har olika erfarenhet av sporten, alla som aktiva eller före detta utövare av sporten och en                 

som tränare. Det empiriska materialet kompletteras med material ur facklitteraturen som på            

olika sätt belyser attityder kring fotboll som spelas av flickor. Resultatet av studien blev en               

inblick i hur fotboll kan vara en fristad för flickor. Vidare att titeln fotbollsspelare skapats               

genom hårt arbete och kräver engagemang.  
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Inledning 
Tänk dig att du gillar fotboll. Tänk att en sport och ett lag får ditt hjärta att slå lite extra och                     

känslorna att svalla. Det är så jag uppfattar att det är att ha fotboll som sitt stora intresse och                   

passion i livet. Enligt statistik från Riksidrottsförbundet från 2018 är fotboll den sport i              

Sverige som har flest aktiva deltagare, både bland män och kvinnor. Med aktiva deltagare              

avser de att deltagaren utövat sporten minst en gång under ett år (Idrottsrörelsen i siffror               

2018 2018:5). Den som väljer att delta, som spelare eller som tränare, kan lägga ned åtskilliga                

timmar i veckan, månaden och om året på att öva på olika färdigheter. Allt för att vinna                 

matcher, för att kunna träffa vänner eller för att hitta en plats där andra saker i livet kan                  

läggas åt sidan en stund. Nedan följer en presentation av en del av vad som skrivits om                 

fotboll och varför det är relevant att studera fotboll ur olika perspektiv.  

Olika perspektiv på fotboll 

Denna uppsats kommer att fokusera på flickor som spelar fotboll. Nedan följer en             

presentation av studier som berör andra aspekter av fotboll. Detta för att belysa sportens              

betydelse men också hur vanligt det är med studier ur ett manligt perspektiv. 

 

Det är inte helt ovanligt att stöta på studier om fotboll som beskriver bland annat vilken                

industri sporten är och på hur många olika nivåer den engagerar människor, globalt men även               

i Sverige. Trots att det talas om en industri som är närvarande såväl globalt som på                

hemmaplan är det inte ovanligt att studierna enbart inriktar sig på herrar. Ett exempel är               

Fotbollsindustrin (Sund 2007:8). Den berör hur herrfotbollen har vuxit fram i Sverige under             

1900-talet.  

 

I Jesper Fundbergs avhandling Kom igen, gubbar! (2003) studeras vad han kallar för             

pojkfotboll, identitetsskapande och maskuliniteter. Fundberg väljer bland annat att studera          

pojkfotboll för att det har diskuterats som en miljö för manlig fostran. Under fyra säsonger               

under mitten av 1990-talet följer han ett lag där han gör sin studie (2003:38). Fundberg               

bedriver fältarbete som inkluderar träningar, matcher och resor samt gör intervjuer med            

spelare, tränare och föräldrar. I och med att han följer samma lag under en längre tid får han                  
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följa utvecklingen som hans informanter är med om under år som kan vara händelserika och               

forma en ung individ (2003:40).  

 

Ytterligare ett perspektiv på fotboll som fostringsmiljö tas upp i Football Cultures and             

Identities (Armstrong & Giulianotti 1999). Inledningsvis berättas det om hur olika varianter            

av sporten har funnits under lång tid och i många delar av världen. Dagens moderna fotboll                

har sina rötter i 1800-talets England och användes inom skolväsendet för att fostra             

”muskulösa kristna gentlemän” (Armstrong & Giulianotti 1999:3). Från att ha varit ett sätt att              

fostra överklassens söner gick sporten över till att bli arbetarklassens underhållning under            

1800-talets slut (Olofsson 1989:138f). 

 

Trots att det är ett globalt spel, är det ”arbetarklassens söner” som anges som de krafter som                 

utvecklar denna rörelse (Armstrong & Giulianotti 1997:4). Vidare är det inte bara betoningen             

på arbetarklassen som haft betydelse utan även fokuset på dess söner, helt enkelt att fotboll               

har varit synonymt med män (1997:7). Här kan maskulina ideal som fysisk styrka och              

lojalitet till sina vänner tas till sin spets, bland annat genom att fotboll uppmuntrar till lojalitet                

(Russell 1999:17). Det kan ta sig uttryck i lojalitet till ett lag, till själva spelet eller till ett                  

visst sätt att föra sig på (1997:11). 

 

Om förutsättningarna för att engagera sig i fotboll ser olika ut för flickor och pojkar skulle det                 

kunna vara en faktor som påverkar identitetsskapande för flickor som spelar fotboll. En             

inställning som presenteras av Torbjörn Andersson och Aage Radmann är att svensk fotboll             

för damer inte verkar ha kunnat hålla jämna steg med fotbollen för herrar. Bland annat har                

kvinnliga spelare hindrats av arbete utanför fotbollen och att sporten tappar spelare på vägen              

då flickor är mer intresserade av sociala relationer än lojalitet med laget. De kvinnor som tar                

sig till landslaget tycks ha andra förutsättningar än sina manliga kollegor. En händelse som              

visar hur skev den svenska fotbollsvärlden har varit för kvinnliga proffsspelare inträffar vid             

VM 1995. När Pia Sundhage ska signera autografer finns inga professionellt tagna bilder på              

henne att signera. Istället får hon signera bilder på Tomas Brolin. Detta är något som rimmar                

illa med den svenska inställningen till jämställdhet (Andersson & Radmann 1999:74).  
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Varför studera flickor som spelar fotboll? 

Som kontrast till Kom igen, gubbar! (Fundberg 2003) har idén om kvinnlig fostringsmiljö,             

eller möjligtvis en alternativ sådan, fötts. Som hos Fundberg kommer fotbollens roll i             

informanternas liv att problematiseras i kontexten av fostringsmiljö och hur den blir del av              

den identitetsskapande processen. 

 

Uppsatsens syfte är att bättre förstå fotboll som identitetsskapande process för unga kvinnliga             

utövare. Vilka är förutsättningarna för att kunna få utöva sitt intresse? Vilka utmaningar ställs              

de inför och hur behandlas de av sin omgivning? Finns det några förväntningar kring flickor               

som spelar fotboll? Hur ser deras intresse och engagemang ut? 

 

Varför är denna studie relevant? För att det fortfarande görs skillnad på fotboll och              

damfotboll (Melkersson 2017:237). Det må vara rimligt att göra skillnad på fotboll på olika              

nivåer, som knatte-, ungdoms-, eller juniorfotboll. Däremot att fotboll automatiskt handlar           

om herrar på en högre nivå och att damfotboll skulle vara någon form av förminskning av                

ovan nämnd sport är en föreställning som kan vara på sin plats att utmana. Vidare skapar                

språkbruket en föreställning om att det rör sig om olika sporter.  

Teoretiskt ramverk 

Genom att använda Judith Butlers tillämpning av talaktsteori (1997:2) undersöks i denna            

uppsats hur språkliga praktiker får konsekvenser för hur omgivningen men även utövarna och             

deltagarna i fotboll påverkas. ”I människors sociala praktiker är språkanvändning ett viktigt            

inslag” (Bergström & Boréus 2012:24). Detta citat belyser varför det är relevant att studera              

hur språk används och varför samt vilka konsekvenser det skapar för dem som lever i men                

också med språket. Om sättet på vilket de bemöts och benämns får konsekvenser, kan det då                

forma hur de ser sig? Individen kan styra vad hen gör med språket och hur det används,                 

däremot kan individen inte styra över hur språket ändras över tid (Butler 1997:8). Med språk               

befäster vi vilka och vad som finns i vår omgivning. Genom språk cementerar vi roller. Språk                

och språkbruk får på så sätt konsekvenser, både omedelbart men även efter att yttrandet har               

skett. Detta innebär att språk, men kanske framförallt språkbruk, kan skada mottagaren av             
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budskapet. Vidare förutsätter detta ett antagande om att människan skulle vara en varelse som              

behöver språk för att kunna existera (Butler 1997:1ff).  

 

Genom diskursanalys undersöks informanternas språkbruk samt på vilket sätt litteraturen          

beskriver flickor och kvinnor som är engagerade i fotboll. Diskursanalys är relevant då sättet              

på vilket språket används av informanterna och i litteraturen visar vilka maktstrukturer som             

råder i samhället (Barnard 2000:144). Med diskursanalys blir det inte nödvändigt att skilja på              

språk och den kulturella kontexten ur vilken det uppstod, snarare ses de sammanflätade             

(Bergström & Boréus 2012:355). Detta går hand i hand med valet av talakter som del utav det                 

teoretiska ramverket, då en del utav uppsatsens syfte är att visa hur språket får konsekvenser               

för dem som spelar fotboll men potentiellt utmanar rådande normer. 

 

Vidare är målsättningen att kunna visa hur talet och den sociala kontexten som informanterna              

befinner sig i är en bidragande faktor i upprätthållandet av strukturer och hur det påverkar               

dem. Det finns en relation, och möjligtvis spänning, mellan enskilda handlingar och sociala             

konstruktioner. Varje människa är alltså unik men hennes handlingar sker inte i ett vakuum              

utan i en socialt konstruerad kontext där individens handlingar får konsekvenser baserat            

delvis på vem hen är (Barnard 2000:142f). Med praktiker menas människors kroppsliga och             

verbala handlingar (Fundberg 2003:22). 

 

Vidare används teorin om förkroppsligande (embodiment, egen översättning) som den          

presenteras i Coming to our senses: Appreciating the sensorial in medical anthropology            

(Nichter 2008). Förkroppsligande handlar om erfarenheterna av den egna kroppen och livet            

speglat genom den fysiska, psykologiska, kulturella, sociala, politiska och ekonomiska          

omgivningar. Vidare tas förkroppsligande upp i Feminist Theories of Embodiment and           

Anthropological Imagination: Making Bodies Matter. Här utreder författaren hur kroppen har           

varit ett objekt för representation och argumenterar istället för att fokus ska ligga på              

erfarenheter (Joyce 2006:48). Fokus blir på de unika erfarenheterna istället för teoretiska            

generaliseringar. Samtidigt som dessa unika erfarenheter måste förstås i sin historiska,           

kulturella och materiella kontext/sammanhang (Joyce 2006:49). 
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Sammanfattningsvis är vill jag visa hur språkbruk får konsekvenser samt hur handlingar eller             

existens i en specifik kontext kan skilja sig åt från en annan kontext.  

Att studera flickor som spelar fotboll 

Det empiriska materialet har främst samlats in genom intervjuer med tränare och spelare,             

sammanlagt fyra individer. Två utav informanterna, Camilla och Matilda, intervjuades vid två            

tillfällen medan två informanter, Frida och Veronica, intervjuades vid ett tillfälle vardera.            

Intervjuerna varade i genomsnitt 30 minuter. Genom semistrukturerade intervjuer har de fått            

stå för uppsatsens primärdata (Booth m. fl. 2019:121). Med semistrukturerade intervjuer           

menas att informanterna har fått viss styrning då det för uppsatsens syfte inte är relevant med                

all tänkbar information om fotboll. I övrigt har de fått prata fritt och det har funnits utrymme                 

för följdfrågor och utveckling av resonemang. Det teoretiska ramverket har utvecklats           

parallellt med det metodologiska arbetet och har därmed fått influera hur intervjufrågorna har             

utformats. Det teoretiska ramverket varit till hjälp i förberedelserna vid inhämtandet av det             

empiriska materialet. Som komplement till intervjuer har litteratur valts ut som på olika sätt              

fått belysa hur fotboll i Sverige kan se ut. 

 

Den gemensamma nämnaren hos de fyra informanterna är att de är unga kvinnor och har               

spelat fotboll regelbundet under en längre tid. De har olika ålder och har utövat sporten olika                

länge, vidare har de olika erfarenhet av att själva ha varit tränare. I och med att de har                  

erfarenheter av att ha utövat sporten bedömdes de vara trovärdiga informanter för studiens             

syfte (Bergström & Boréus 2012:43).  

 

För studiens syfte är inte informanternas identitet relevant utan de har anonymiserats och fått              

fingerade namn. Ljudupptagningar som gjordes i samband med intervjuerna finns sparade hos            

författaren.  

 

Vid intervjuer med barn under 15 ska båda vårdnadshavarna ge sitt samtycke, utöver barnets              

eget samtycke. (God forskningssed 2017:27). Då informanterna till denna uppsats alla är 16             

år eller äldre har de själv kunnat ge samtycke till att vara med. De har alla blivit informerade                  

om vad studien handlar om samt vad deras svar kommer att användas till. Nedan följer en                

presentation av informanterna.  
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Camilla - Under sin uppväxt spelade Camilla fotboll från det att hon var 10 fram till 18 års                  

ålder. Hon har gått från barn- och ungdomslag till damlag. Camilla är uppvuxen i en by i                 

södra Sverige och har efter studier i Uppsala flyttat tillbaka till sin hemby. Det var under sina                 

studier i Uppsala som jag lärde känna henne. Camilla är idag 30 år gammal och det var 12 år                   

sedan hon lade fotbollsskorna på hyllan. Intervjuerna med Camilla genomfördes hemma hos            

hennes mor 2019-11-02 samt över telefon 2019-12-03.  

 

Matilda - Med start vid sex års ålder och efter en aktiv karriär fram till 20 års ålder, har                   

Matilda den längsta erfarenheten av att vara fotbollsspelare av informanterna i denna studie.             

Utöver sin egen tid som spelare har hon även varit tränare för olika flicklag. Matilda har                

spelat och tränat fotboll i olika klubbar i Stockholm. Matilda är idag 24 år gammal och jag                 

kom i kontakt med henne genom en vän. Intervjuerna genomfördes 2019-11-14 samt            

2019-12-05 

  

Frida - Av informanterna är Frida den som fortfarande aktivt tränar och spelar fotboll i               

klubblag, där hon spelar i två serier. Hon är 16 år gammal och har spelat fotboll sedan hon                  

var åtta, nio år gammal. Hon hade ett uppehåll på omkring ett år i sitt spelande men hittade                  

tillbaka till sporten. Frida har spelat fotboll både i en småländsk klubb samt i Stockholm.               

Både Frida och Veronica kom jag i kontakt med genom Matilda. Intervjun med Frida              

genomfördes 2019-11-29. 

 

Veronica - Har 10 års erfarenhet av att vara fotbollsspelare. Hon började vid sex års ålder och                 

slutade spela i klubblag under hösten 2018. Till skillnad från de andra informanterna började              

hon med sporten på grund av sin far, inte främst på grund av sina vänner. Hon har spelat                  

fotboll i stockholmsbaserade föreningar. Idag spelar Veronica i skolans fotbollslag. Precis           

som Frida är Veronica 16 år gammal och går första året på gymnasiet. Intervjun med               

Veronica genomfördes 2019-12-10. 

 

Intervjuerna med Matilda, Frida och Veronica genomfördes alla över Messenger videochat.           

En informant åt gången intervjuades, de satt i sina respektive bostäder och jag i min.  
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Sporten, deltagarna och drivet 
Sport är en aktivitet där den mänskliga kroppen kan få utstå hård och närgången granskning.               

Kroppen ändras, tränas, visas upp och det är inte bara den egna personen som tycks ha rätt till                  

en åsikt om denna process, utan tränare och publik är två av de grupper som tar sig rätten att                   

komma med en åsikt (Besnier & Brownell 2012:444). Hur är det att växa upp i en sådan                 

miljö? Hur påverkar det individen? I denna uppsats är fokuset flickor och unga kvinnor som               

spelar fotboll. Hur har tiden som aktiva fotbollsspelare och tränare påverkat Camilla, Matilda,             

Frida och Veronica? Vad har de gemensamt och vad skiljer dem åt? Blir de alla påminda om                 

sin tid i ett fotbollslag när de känner doften av nyklippt gräs eller vid åsynen av                

morgondimman som rullar in? Avsikten är att besvara dessa frågor nedan, där en presentation              

av empiri samt analys genom det teoretiska ramverket följer. 

 

Matilda börjar spela fotboll på grund av sin bästa vän. Hon börjar med sporten för att de ska                  

kunna fortsätta umgås lika mycket. Då är hon sex år gammal och lägger sina fotbollsskor på                

hyllan vid 20 års ålder. Camilla har en liknande start på sin fotbollskarriär. Hon börjar spela                

fotboll vid 10 års ålder och fortsatte tills hon var 18. En utav anledningarna till att hon                 

började spela fotboll var på grund av att hennes vänner gjorde det. Vidare berättar hon att                

fotboll alltid har funnits i hennes omgivning. Med en fotbollsintresserad pappa och            

fotbollsintresserade kusiner samt ett eget idrottsintresse var det ganska naturligt för henne att             

börja spela fotboll. Det var också det alternativet som fanns för tjejer som var intresserade av                

lagidrott i hennes by. Även Frida började med sporten för att hennes vänner spelade och för                

att hon hade ett eget idrottsintresse. Då var hon var åtta, nio år gammal och idag är hon 16 år.                    

Alla fyra informanter har spelat fotboll under samma period i sina liv. 

 

Veronica delar vissa utav de övriga informanternas erfarenheter men på andra punkter skiljer             

sig hennes erfarenheter åt markant. Hon anger inte jämnåriga vänner som anledning till att              

hon började med sporten. I likhet med Camilla har Veronica en fotbollsintresserad far, som              

själv har spelat, och det är på hans initiativ som hon börjar med sporten och inte främst på                  

grund av sina vänner.  
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Femininitet och maskulinitet 

Inledningsvis har det redogjorts för hur fotbollen som sport har varit en manlig arena. Om så                

är fallet, vilka är konsekvenserna? Hur ser informanterna på femininitet och maskulinitet? I             

Feminism menar Gemzöe att könen definieras i förhållande till varandra (2014:153). Ett            

resonemang som stöttas av Fagerström och Nilson som menar att bara se till femininiteter blir               

skevt då dess definitioner uppstår i kontrast till maskuliniteter. Skillnaderna ändras hela tiden,             

maskulinitet och femininitet är föränderligt. Den enda konstanten är åtskillnaden (2008:8).           

Hur påverkar det då en sport som fotboll? Om männen ska uppfostras till att bli starka och                 

lojala, vilka förväntningar finns då på kvinnor? Kanske att vara fina och duktiga. Kanske              

genom att vara tuffa och hårda. Definitivt genom att nå önskade mål och resultat.  

 

I Resurser, representation och ‘riktig’ idrott presenteras idrott som en manlig och maskulin             

sfär (Åström 2017:18). Detta avser såväl utövare och tränare som supportrar. Att vara kvinna              

i denna miljö skulle därför kunna vara en utmaning. Möjligtvis kan det uppfattas som en               

utmaning av rådande normer och förhållanden. Åsa Carlson menar i sin bok Kön, kropp och               

konstruktion att de kopplingar som finns mellan kön och genus är historiskt framväxta, alltså              

att anledningen till att vi kopplar samman vissa egenskaper med vissa biologiska attribut             

beror på bestämningar som gjorts längre tillbaks i tiden (Carlson 2001:80). Skulle detta kunna              

vara en inställning som påverkat författarna till kapitlet Everything in moderation: The            

Swedish Model? (1999) Kan det vara därför författarna tycks skuldbelägga svensk damfotboll            

för sin situation? 

 

Även inom fotbollen jämförs kvinnor och män. Uppfattningen att damfotboll och herrfotboll            

skulle vara, om än marginellt, olika ting tycks ofta finnas närvarande. Likaså uppfattningen             

om att sportens utövare står i opposition till varandra, som att herrfotboll är normen och               

damfotboll står i opposition till och jämförelse med den förra (Olofsson 1989:156). Ett             

resonemang som stöds av Melkersson (2017:237). Värt att notera hur lite som har hänt på               

nästan 30 år.  

 

Går det att ifrågasätta tanken om två kön och två genus (Joyce 2006:46)? För att göra det                 

behöver de individuella erfarenheterna tas hänsyn till först, innan individen sätts in i sociala              
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kontexter. Det viktiga blir då den enskilda individens upplevelser (Nichter 2008:164). Fast            

samtidigt är inte detta ett synsätt som delas av gemene man, utan en konsekvens av               

antropologins inblandning i tankar om förkroppsligande (Joyce 2006:46). Detta stärker          

individens roll och hennes upplevelser ska förstås utifrån den specifika kontext i vilken de              

skapades.  

 

Camilla berättar vid den första intervjun att hon tycker att det är bättre stämning på               

dammatcher än herrmatcher, att det är ”det är mer schysst, det är mer fairplay”. Det i sin tur                  

menar hon beror på hur tjejer uppfostras. Med ett litet skratt säger hon att ”tjejer blir                

uppfostrade till att vara empatiska, omhändertagande varelser” medan killar snarare          

uppmuntras till att kämpa. Detta resonemang kring egenskaper förknippade med ett visst kön             

stöttas av Gemzöe. Hon menar att kvinnor i högre utsträckning förväntas vara            

omhändertagande medan män förväntas vara självständiga och målmedvetna (2014:85).  

 

Enligt Eliasson kan det för tjejer vara viktigare att vara en god lagkamrat än en bra                

fotbollsspelare (2009:75), i alla fall på en viss nivå. En liknande kommentar fäller Matilda              

när hon får frågan om femininitet. Hon menar att fotboll kan bli en fristad för tjejer där de                  

inte behöver vara gulliga och fina. Här vore det möjligt att tänka sig att det finns en                 

motsättning eller möjligtvis en situation där det kan skava lite. Fotboll ska kunna vara en               

fristad, här ska tjejerna inte behöva vara så himla fina och gulliga, men samtidigt vill de visa                 

sig duktiga. De vill uppnå sina mål men på sina premisser. Det blir ett sätt att leva upp till                   

normer och att markera den egna identiteten. Matilda berättar om hur en del av hennes               

spelare kommer väldigt fixade till träningar medan någon annan rakar av sig håret. Hon              

vittnar även om tränare som har förbjudit smink för att att tjejerna ska fokusera på sporten                

och möjligtvis inte skapa stress. Just förbudet finner Matilda överdrivet och missvisande.  

 

Föreställningar om hur flickor ska röra sig är seglivade. Att använda sitt fulla rörelsemönster              

tycks inte naturligt. Genom att röra sig på ett försiktigt och fint sätt upprätthålls strukturen av                

att flickor är nätta varelser. Genom att att utöva en sport kan en plats skapas där flickor kan                  

leva upp till normer och krossa dem på samma gång. Inget utav dem behöver vara fel. Det                 

kan finnas fördelar med att både bevisa och motbevisa den förutfattade meningen med att              
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vara flicka. Genom att delta i en sport lär sig flickor på ett tidigt stadium vad den egna                  

kroppen klarar av och inte (Young 2000:263). 

 

Kan förändringar i spelstil även påverka andra strukturer inom sporten, så som syn på              

femininitet och maskulinitet? Bill Sund syftar på hur sporten ändras vad gäller spelstilar och              

blir mer allt likformig världen över (2007:7), Liknande resonemang förs fram av Helena             

Tolvhed, nämligen att idrotten bidrar till att skapa en masskultur, en likriktad sådan             

(2011:43), då skulle den potentiellt kunna bidra till en utveckling som avdramatiserar            

skillnaderna mellan könen. Även Niko Besnier och Susan Brownell resonerar kring hur sport             

befäster och förstärker roller och hierarkier (2012:449). Detta resonemang är applicerbart           

även på fotboll. Alltså, hur mycket fotbollen än blir mer och mer lik, världen över, finns                

också strukturer som sporten blir ett instrument till att upprätthålla. I detta fall, traditionellt              

sett maskulina ideal. Flickorna som deltar och utövar sporten utmanar då även normer och              

sociala strukturer. Samtidigt som de blir uppmuntrade till att vara exempelvis tuffa och hårda.              

Andra faktorer blir viktiga och avgörande för vad som skapar en god fotbollsspelare. Inte              

huruvida hen identifierar sig som maskulin eller feminin. 

 

Matilda tycker att pressen på killar är större än på tjejer. Eller möjligtvis att killar är under                 

större press än vad omgivningen kanske tror på grund av machokulturen (Lancaster            

1992:19-20). Just machokulturen är något som även Frida nämner. Hon menar att killar             

förväntas vara hårda och tuffa. I och med den uppdelning som gjorts av egenskaper och hur                

de har blivit tilldelade ett kön, tycks det påverka inte bara flickor utan även pojkar. Flickor                

kan enligt Matilda uppleva att de måste vara duktiga och fina medan Camilla nämner att               

flickor blir uppfostrade till att vara empatiska och omhändertagande. Där skulle en förväntan             

på att vara vad som skulle kunna tolkas som mjuk kunna uppstå. Är det uppdelningen av                

genus och könsnormer som skapar detta tryck? I Gender Trouble: Feminism and the             

subversion of Identity menar Judith Butler att en binär uppdelning av feminint och maskulint              

är en del av ramverket för att det ska gå att identifiera vad som utmärker dessa kategorier                 

(1990:4). Liknande resonemang förs fram av Rosemary Joyce. Hon menar att kvinnors            

underordnade ställning är baserad på kulturellt specifika reaktioner på universellt kvinnliga           

biologiska processer/fenomen som menstruation och graviditet (2006:44). 
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Camilla vill komma bort från den sociala ordningen som femininitet och maskulinitet är. Hon              

upplever att det är mer skillnad inom könen än mellan könen. Vidare tycker hon att det är                 

negativt när samma egenskaper bedöms på olika sätt beroende på om det är en man eller                

kvinna som upplevs ha dem. Hennes exempel är hur en manlig respektive kvinnlig chef som               

är ”rak” uppfattas, för den ene som positivt och för den andre som negativt.              

Identitetsskapande kanske går bortom femininiteter och maskuliniteter. Fotboll skulle kunna          

vara en faktor som suddar ut  skillnaderna mellan genus. 

 

Kvinnliga tränare och kvinnor inom andra styrande delar av fotbollens organisation är en             

nyare företeelse än kvinnliga spelare (Olofsson 1989:165-167). Matilda ser hur möjligheterna           

ökar för damspelare, men däremot finns det mycket att göra inom fältet för kvinnliga domare               

och tränare. Just tränare är hon själv fortfarande intresserad att sträva efter. När hon kom till                

sitt ungdomslag som tränare lade hon upp en taktik som innebar mycket träning för att               

förebygga skador, knäkontroll och styrketräning. Eventuellt behövs specialiserad träning för          

flickor som tar hänsyn till deras fysik. 

Delaktighet och medlöperi 

Är det lika för alla som spelar fotboll? Är det några grupper eller individer som gynnas                

framför andra? Vilka konsekvenser skulle detta i så fall eventuellt kunna få? 

 

På Svenska fotbollförbundets hemsida står att läsa om hur de tydligare vill jobba mot              

diskriminering och för en öppen och jämställd miljö för svensk fotboll. Vidare står att läsa att                

en tydlig värdegrund och ett konkret arbetssätt för att leva upp till detta är en förutsättning för                 

att svensk fotboll ska kunna växa och frodas (svenskfotboll.se - Alla är olika-olika är bra).               

Vidare visar Centrum för idrottsforskning i antologin Resurser, representation och ‘riktig’           

idrott hur det i Riksidrottsförbundets arbete finns tydliga riktlinjer kring hur man som             

idrottsförening kan och bör jobba (2017:22). Det skulle innebära att förutsättningarna finns            

för allas lika rätt till att spela fotboll. Gör det någon skillnad för dem, på och utanför planen?                  

Har attityder och praxis ändrats? Och hur påverkar det i sin tur identitetsskapandet för flickor               

som spelar fotboll? 
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I sin avhandling diskuterar Fundberg begreppet ‘complicity’ som översätts med ordet           

delaktighet. Han menar att genom delaktighet kan grupper i samhället luta sig tillbaka mot              

privilegier som gynnar dem. Vidare blir de en del av ett förtryck riktat mot andra grupper,                

bara genom att ta del av de egna privilegierna (Fundberg 2003:28). Mekanismer som dessa              

skulle kunna påverka jämställdheten och utgöra ett hinder som finns för flickor som spelar              

fotboll. Utmanar de rådande normer och ifrågasätter de indirekt privilegier genom att utöva             

en sport som framställs som ett “fostrande inslag” (Fundberg 2003:14), i alla fall för vissa?               

Genom att pojkar och män som sysslar med fotboll inte utmanar rådande strukturer, för att               

dessa gynnar dem, blir de medlöpare. Det skulle även kunna vara så att de inte ser dessa                 

strukturer, just för att de gynnas. 

 

Camilla berättar under intervjun om sina erfarenheter som division-tre spelare. Damlaget           

hade enligt henne inga speciella förmåner, de använde samma omklädningsrum som de andra             

och hade ingen egen spelarbuss. Herrlaget, som också låg i division tre, däremot hade ett eget                

omklädningsrum, där deras namn stod vid respektive spelares krokar. De hade även en egen              

spelarbuss. Här säger hon att det kanske hade gått att rättfärdiga om det hade varit så att                 

herrlaget hade en högre publiksiffra och därför drog in mer pengar. Hennes uppfattning är              

dock att så inte var fallet, utan snarare att dam- och herrlagen hade ungefär lika många                

besökare på sina respektive matcher och att de därför borde ha blivit behandlade på liknande               

sätt. Detta menar jag skulle kunna tolkas som medlöperi från herrarnas sida. De gynnas av               

rådande strukturer och utmanar dem därför inte. När det är fotbollsträning eller -match skapas              

en plats eller situation där det är accepterat att särbehandla vissa grupper, ibland på oklara               

grunder och ibland på väldigt tydliga grunder. Om den eller de som är privilegierade inte               

själva inser det kan det utgöra ett hinder för att arbeta efter de riktlinjer som ska skapa en                  

jämställd miljö för alla deltagare (Fundberg 2003:150).  

 

Frida vittnar om en mentalitet som skulle kunna liknas vid medlöperi. Under ett halvår spelar               

hon i en klubb som hon inte trivs särskilt bra i. Hon berättar att en utav anledningarna till                  

detta är att tränarna premierar de bättre spelarna. De som är duktiga får spela match, medan                

de som inte är lika bra får stå över. En liknande mentalitet fanns i laget, berättar hon. De                  

duktiga tjejerna passade bara varandra och inte dem som bedömdes som sämre. På vilket sätt               

skulle detta skulle kunna vara ett uttryck för medlöperi? De som är duktiga får störst               
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möjligheter att utvecklas och genom att hjälpa till att upprätthålla sådana strukturer ser de till               

att de får de bästa förutsättningarna. 

 

Samtidigt berättar Matilda om liknande erfarenheter från den egna spelarkarriären. I ett utav             

de lag hon har spelat i är konkurrensen om att tas ut till startelva väldigt hård. De nya i laget                    

får kämpa hårt för att få en möjlighet att visa vad de går för. De som kommer nya i laget har                     

kanske svårt att visa vad de går för, men när en sådan spelare har lyckats att ta en plats i                    

startelvan kan det vara gynnsamt för henne att stänga de nya ute, att bara passa dem som är                  

bra, på samma nivå och spelar på andra positioner och därmed inte utgör ett hot. De blir då                  

medlöpare genom att upprätthålla en struktur som gynnar de duktiga som redan lyckats visa              

att de är just det. Hierarkiska strukturer upprätthålls och befästs i och med konkurrensen om               

platserna i startelvan (Fundberg 2003:119). Under sin tid i detta lag, berättar Matilda, var det               

”startelvan mot ’resten’”. Vid dessa tillfällen övade laget på matchsituationer. Startelvan var            

ett lag och de mötte resterande lagmedlemmar i match. Detta gjordes i syfte att vässa               

startelvan. Om de inte kunde vinna mot sina egna reserver, hur skulle de då kunna vinna mot                 

andra motståndare? Var lagandan god? Nej. Spelade det någon roll? Nej. Det viktiga var att               

få fram önskade resultat. Målen helgar medlen, det blir tillåtet att premiera vissa för att de ska                 

bli framgångsrika. 

 

Matildas och Fridas erfarenheter av hur lagmedlemmar behandlas olika är intressant. Det rör             

sig om en könsneutral situation, till skillnad från Camillas erfarenheter. Dock är det värt att               

notera att det är ett signifikant inslag och torde inte vara unikt. Här premieras inte individerna                

baserat på kön utan till synes baserat på prestation. De som får chans att visa vad de går för                   

kanske inte är bäst, utan kompis med de som varit i laget längst och lyckats ta en plats i                   

startelvan. De är lojala mot varandra och kan vara motvilliga att släppa in nykomlingar, vilket               

Matilda kan vittna om. Strukturerna skapar inte lika möjligheter för alla, utan istället skapas              

ett system som ska främja de bästa och skapa ett vinnande lag.  

Engagemang  

I inledningen berördes hur svensk damfotboll halkar efter. Detta skulle då bero på att              

kvinnliga spelare inte kan lägga hela sitt fokus på sporten därför att de måste söker sig till                 

arbeten utanför planen. Utifrån hur författarna uttrycker sig verkar det vara spelarnas fel att              
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damfotbollen halkar efter när de ändå skulle vara mer intresserade av en karriär utanför              

sporten. Författarnas sätt att formulera sig indikerar att flickorna hellre lägger tid på skapa              

relationer med människor utanför sporten (Andersson & Radmann 1999:74). 

 

Fridas förhållande till sporten motsäger dock detta. Hon ser till att alltid vara på träningarna               

och hon gör det hon kan för att bidra till en uppmuntrande och positiv stämning i laget.                 

Vidare tycks fotbollen vara ett sätt för henne att släppa taget om det som pågår runt omkring                 

henne. Fotbollen är en plats där hon kan lägga allt annat åt sidan och fokusera på sporten. Här                  

visar Fridas ordval och handlingar hur hon bidrar till att skapa agens i den sociala               

konstruktion som hon befinner sig i på träningarna. 

 

Matilda resonerar på ett likande sätt som Frida. Hon berättar hur hon aldrig missade en               

träning. Hur hon tackade nej till umgänge i vissa kretsar och till vissa aktiviteter för att de                 

inte gick att kombinera med fotbollen. Hon såg till att sköta sig för att hon skulle få spela                  

fotboll.  

 

Camilla berättar om hur alla hennes kompisar fanns i laget och att hon även gick i skolan med                  

dem. Senare börjar hon även på fotbollsgymnasium. Av de tre informanterna är Camilla den              

enda som har gått på fotbollsgymnasium. Hon valde den banan för att bli en bättre               

fotbollsspelare. Genom att träna oftare tänkte hon att hon skulle uppnå en högre nivå som               

fotbollsspelare. En knäskada och en önskan om att se världen satte stopp för             

fotbollskarriären. 

 

Liknande var det för Frida när hon var yngre. När hon började spela fotboll gick alla hennes                 

kompisar i laget även i samma skola. Nu när hon är äldre och spelar i en trupp med blandade                   

åldrar går inte alla i samma skola. Däremot valde Frida bort fotbollsgymnasium. Hon             

resonerar att det skulle bli för mycket att balansera studier och fotbollsträning, både på              

skoltid och utanför. 

 

Även Matilda valde bort fotbollsgymnasium. Till att börja med hade fotbollsträningarna som            

tillkommit gjort det på bekostnad av meritpoäng. Dessutom tränade hon redan flera gånger i              

veckan och extra fotbollsträningar hade blivit mycket att balansera. Matilda tycks inte ha haft              
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något emot att hålla de två världarna skilda. Hon upplevde att hon var en annan person i laget                  

än i skolan. Matilda uttrycker det som att hon var en ”extrem vinnarskalle i laget” och                

lugnare i skolan, vilket hon upplevde inte riktigt gick ihop. 

 

På frågan hur det har påverkat Matilda att spela fotboll utbrister hon att det var ”allt! Det var                  

hela mitt liv!”. Hon berättar att hon brukade säga att när hon klev på fotbollsplanen visste hon                 

vem hon var, eller hon var sig själv då. Matildas sätt att uttrycka sig på visar vilket starkt                  

intryck hennes engagemang inom fotbollen har varit och hur viktigt det har varit för henne.               

Den sociala kontexten har bidragit till att skapa en viktig del av hennes identitet (Barnard               

2000:142f).  

 

Både Camilla och Frida beskriver hur lärdomar från fotbollen har varit användbara utanför             

plan och träningslokal. Camilla berättar hur hon har haft användning för sina lärdomar i              

arbetslivet och Frida i skolan. Camilla har upplevt att det är gynnsamt att kunna samarbeta               

och jobba som ett lag, att ”tillsammanskultur” är något som framhålls som positivt inom              

arbetslivet. Det menar Fundberg är en utav ”byggstenarna” inom lagidrott, att skapa            

gemenskap (2003:132). Frida berättar hur fotbollsspelandet har påverkat henne och hur hon            

har nytta av lärdomar hon fått inom sporten och hur dessa är användbara utanför planen. En                

tränare hade ett motto som påverkat henne, nämligen ”Våga försöka”. Inget händer om en              

inte vågar testa. Detta gäller likväl på planen som i skolan. Eller för den delen i arbetslivet.                 

Här går det att se hur talet påverkar omgivningen (Butler 1997:2). Tränaren skapar en positiv               

och uppmuntrande atmosfär. Frida tar med sig dessa lärdomar och tillämpar dem i situationer              

även utanför dem som tränaren direkt syftade till. Hon uppmuntras till att våga försöka.  

 

Camilla växte upp i ett hem där fotboll på olika sätt var närvarande. Matilda i sin tur började                  

spela fotboll för att kunna fortsätta umgås med sin bästa vän. De ser sig som fotbollsspelare                

trots att ingen utav dem har spelat fotboll på samma nivå som de tidigare gjort på flera år.                  

Ändå hävdar de att de fortfarande ser sig som fotbollsspelare, sina olika erfarenheter till trots.  

 

Engagemang tycks väldigt viktigt och avgörande för Veronica och hur hon ser sig själv när               

det gäller att vara fotbollsspelare. Hon slutade spela i klubblag för ungefär ett år sen (hösten                

2018) och spelar numera i skolans fotbollslag, något som hon verkar tycka är roligt och på en                 
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mer avslappnad nivå än serielaget hon spelade i tidigare. På frågan om hon ser sig som                

fotbollsspelare svarar hon nej. Hon menar att hon knappt gjorde det under den sista tiden i                

serielaget och definitivt inte gör det nu. Vidare berättar hon att mot slutet av tiden i serielaget                 

gick hon inte på så många träningar och var inte särskilt engagerad. Den avslappnade              

inställningen och attityden i skollaget som anledning till att hon inte ser sig som              

fotbollsspelare, trots att hon har regelbundna träningar, om än en gång i veckan till skillnad               

från tidigare under sin karriär då det var tre gånger i veckan plus match en till två gånger i                   

veckan.  

 

Som kontrast till detta kan jämförelsen mellan Camilla göras som inte har utövat sporten              

aktivt på 12 år och fortfarande ser sig som fotbollsspelare eller Matilda som menar att en                

kanske aldrig slutar se sig som en fotbollsspelare. Vem ser sig som fotbollsspelare och hur               

går den gränsdragningen till? 

 

Engagemang tycks vara en gränsdragning och skador en annan. Engagemanget avgör om            

personen i fråga ser sig som fotbollsspelare, oavsett om hon är aktiv eller inte. Skador blir en                 

mer fysisk gränsdragning, de sätter stopp för karriären men det hindrar inte personen i fråga               

från att fortfarande att se sig som fotbollsspelare. Det kan bero på att det inte var brist på                  

engagemang som gjorde att karriären tog slut, utan snarare brist på kontroll. Fundberg             

resonerar kring fotboll och kontroll engagemang. Sporten har med kontroll att göra, kroppslig             

såväl som rumslig, och därför bör kontroll inte blandas samman med att vara oengagerad              

(2003:92). Råkar man ut för en skada skulle det kunna ses som ett sätt på vilken utövaren har                  

mist kontrollen över kroppen.  

 

Ett sätt att engagera sig i fotboll är att själv vara tränare. Som tidigare nämnt har Matilda                 

provat det men även Camilla har provat att vara tränare. De har lite olika inställning till att ta                  

sig an rollen som fotbollstränare. För Matilda var det inledningsvis ett sommarjobb och             

senare en möjlighet att fortsätta med fotboll när den egna karriären inte längre var ett               

alternativ på grund av skador. Matilda vill fortsätta med ”coachlivet, det är alldeles för roligt               

för att sluta”. Kan språkbruket antyda att det rentav är en livsstil att vara fotbollstränare?               

Utöver att leda och planera träningar och stötta vid matcher konsumerar Matilda mycket             

fotboll. Hon tittar mest på herrfotboll men när det gäller landskamper kollar hon på damerna.               
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Vidare har hon även en kompis som spelar i allsvenskan och Matilda brukar gå på hennes                

matcher. Mest går hon och tittar på ungdomsfotboll på damsidan. Då kan det röra sig om                

hennes gamla spelare som numera spelar i nya lag. Tillsammans med sina gamla assisterande              

tränare kollar hon också på andra lag för att se hur de gör och vilka spelare som finns. Hon                   

kollar ”all fotboll. All fotboll är rolig!”. 

 

Camilla fick möjligheten att prova att vara tränare och testade vid ett tillfälle att stötta ett lag,                 

men var mer intresserad av att få spela själv. Däremot ställer hon sig positiv till att bli tränare                  

om hennes framtida barn skulle vilja spela fotboll och det saknades tränare. Hon säger att hon                

tror att detta kan bli extra aktuellt om hon får en dotter som skulle vilja spela fotboll. Vid                  

frågan om detta även gäller om hon skulle få en son svarar hon att hon skulle ställa upp även                   

då, men det finns alltid möjlighet för killar att spela fotboll men inte alltid för tjejer. Att hon                  

själv skulle behöva engagera sig ser hon som mer eller mindre självklart om det skulle leda                

till att skapa förutsättningar för att hennes dotter ska få spela fotboll.  

 

Under sin fotbollskarriär har Matilda spelat på elitnivå. Hon kommer från en miljö där det               

fanns en tydlig målbild och fokus. Med den bakgrunden blir det något utav en kulturkrock för                

Matilda när hon ska börja som tränare. Laget hon får är ett breddlag och de är där för att ha                    

kul, inte nödvändigtvis vinna matcher. Inledningsvis tycker Matildas lag att det är kul att hon               

är där, hon har meriter och träningarna får en tydligare struktur än när ”farsorna” höll i                

träningarna. Nu kommer Matilda och ställer krav, vilket med tid får konsekvenser när de              

tjejer som mest är där för att umgås med sina vänner lämnar laget. Matilda berättar att det då                  

blev tydligt för henne att hon måste kommunicera bättre med sitt lag för att de ska förstå vad                  

hon vill och varför hon sätter krav. 

 

Senare under intervjun framhåller Matilda hur erfarenheterna som coach har varit lärorika för             

henne. En utav de saker hon lärt sig under sin karriär som coach är tålamod men också att                  

vinna inte är allt, istället är utveckling det som är viktigt. Matilda berättar om hur nära hon                 

och det lag hon tränar kommer varandra. Vid den tiden är hon i 20-årsåldern och tjejerna hon                 

tränar är 13 år när hon först får laget och 16 år när hon slutar. Under den tiden berättar hon                    

om hur gruppen får en nära sammanhållning och att hon får bevittna deras första relationer               

med det motsatta könet och tonårsproblem. Att hon har bra kontakt med tjejerna i laget är                
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något som deltagarnas föräldrar kommenterar och uppmuntrar. Enligt Matilda tycker          

föräldrarna det är bra att deras döttrar har någon att prata med och som lyssnar på dem.  

 

På olika sätt har informanterna uttryckt att de fortfarande vill vara aktiva inom sporten, eller               

kan tänka sig att engagera sig i framtiden. Veronica däremot ser sig inte återvända till               

fotbollen, i alla fall inte som spelare. Däremot kan hon tänka sig att ta sig an rollen som                  

tränare för ett knattelag. Här ser hon en möjlighet att lära sig från de misstag hon tycker att                  

tränare hon har haft har gjort. Hon ser en möjlighet att ge barn och ungdomar en annan                 

erfarenhet än vad hon fick. 

 

Vad gäller hur deltagarna identifierar sig tycks det vara andra begrepp, andra premisser som              

får avgöra hur individen skapar sin identitet. Camilla, ser sig, trots att det var 12 år sen hon                  

slutade spela fotboll, fortfarande som en fotbollsspelare. Eller kanske framförallt som en            

lagspelare. Något hon menar att hon fått användning för i arbetslivet. Hennes bakgrund som              

fotbollsspelare anser hon har gjort henne till någon som arbetar väl i grupp. Matilda, som mer                

nyligen lade fotbollsskorna på hyllan menar att ”man nog aldrig slutar se sig som en               

fotbollsspelare”. De framhåller båda på olika sätt vikten av att samarbeta och att ha ett               

gemensamt mål. De har fått träna mycket, både fysiskt och mentalt. På så sätt har de fått                 

lärdomar som är användbara även senare i livet. 

 

Hur var det då med minnen och associationer? Doften av nyklippt gräs är något som Camilla                

starkt förknippar med fotboll. Att sitta på planen vid samling och pilla med ett grässtrå. Ett                

annat minne hon berättar om är känslan av att ha gjort en avgörande insats eller rent av mål i                   

slutet av en match. Hon beskriver hur glädjen tar över och känslan inte går att kontrollera. Ut                 

kommer spontana glädjerop och -hopp. Matilda å sin sida associerar morgondimma med            

fotboll. Att ge sig ut en tidig höstmorgon, när fukten fortfarande hänger i luften, det               

förknippar hon med sporten.  

  

Slutsignal och summering 
Slutsignalen ljuder, träningen är över, matchen är slut. Som om det vore dags att sammanfatta               

händelser efter ett träningspass eller erfarenheter av att möta ett motståndarlag har det blivit              
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dags att summera uppsatsen. Av de data som presenterats och den teori som redogjorts för               

kommer nu en avslutande och sammanfattande diskussion.  

Fotbollen som fristad 

Frida drömmer om landslaget och en elitkarriär. Samtidigt ser hon framför sig hur hon vill               

komma in på högskolan för att skaffa sig en utbildning och i framtiden ett jobb. Det är en                  

framtidsvision som kanske inte är helt enkel att förena med en fotbollskarriär på elitnivå. Det               

går alltid att drömma om att få leva proffsliv, däremot uttrycker hon sig på ett sätt som kan                  

tolkas som att hon ser att det realistiska alternativet är att satsa på en karriär bortanför planen.                 

Liknande drömmar hade Camilla, men hon valde en annan väg. Delvis valdes den åt henne i                

och med att hon drog på sig en knäskada, delvis för att hon ville ut och se världen. Knän som                    

tagit skada är ett öde som även Matilda delar. Samtidigt engagerar sig fortfarande Matilda i               

flicklag i fotbollen, till skillnad från Camilla som tills vidare helt lagt fotbollsskorna på              

hyllan. När Matilda var tränare lade hon upp träningsprogram som var anpassade efter flickor              

i puberteten. Det innebar i praktiken att de hade styrketräning och tränade på knäkontroll, för att                

förebygga skador. Att bli skadad och därför tvingas att sluta med fotboll är inte ett tecken på                 

brist på engagemang, utan snarare tvärtom. Spelaren och omständigheterna ville mer än vad             

kroppen klarar av och kroppen får betala priset, däremot finns inställningen till sporten och              

känslan kring den kvar.  

 

Hur skapar flickor som spelar fotboll sin identitet? Genom hårt arbete, genom att krossa              

förväntningar och trotsa fördomar. Det hårda arbetet och friktionen de möter tycks ytterligare             

öka den egna övertygelsen om vad som utgör delar av den egna identiteten. Här har               

engagemang betydelse. För att tåla påfrestningarna när förutsättningarna utifrån inte är           

optimala, eller konkurrensen inifrån laget är hård kan det bli avgörande att vara engagerad.              

Titeln fotbollsspelare blir svårare att släppa taget om när det krävts hårt arbete för att göra                

den till sin. Liknande kommentarer gällande tränarrollen har jag inte hört.  

 

I samverkan med andra skapas identiteten fotbollsspelare. Tillsammans får deltagarna öva om            

och om igen på att samarbeta, oavsett om målet är att ha roligt, vinna eller utvecklas. Att den                  

sedan följer med som en del utav identiteten efter att det aktiva sportutövandet har upphört               

tycks hänga ihop med det faktum att som kvinnlig deltagare och utövare är det inte alltid en                 
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helt självklar roll att ha. Vidare är det inte heller självklart att flick- eller damlaget får samma                 

förutsättningar som de manliga motsvarigheterna. Frida vittnade om hur olika det kunde vara             

från lag till lag. Hon har själv varit med om att få träningstider som inte var rimliga för unga                   

tjejer samt att hamna i lag där det jobbas med att alla ska ha samma förutsättningar. Även                 

Camilla vittnade om hur olika lag på samma nivå kunde behandlas. Detta gäller tiden då hon                

spelade i ett division-tre lag och herrarna låg på samma nivå men behandlades privilegierat.              

Min slutsats är att den typen av motgångar, den friktionen, gör att den som vill utöva sporten                 

måste jobba hårdare för att kunna utöva den. Att det krävs större övertygelse. Det i sin tur                 

skulle leda till att en då ser sig som en fotbollsspelare för att en har fått jobba desto hårdare                   

för det.  

 

Om hälsan däremot sviker kan det få konsekvenser i form av ett dalande intresse för sporten.                

Vidare tycks det kunna påverka den egna uppfattningen om rollen som fotbollsspelare.            

Veronica ser sig inte längre som en fotbollsspelare, trots att hon spelar fotboll. Hon spelar               

inte längre i en klubb och laget hon spelar i är inte med i någon serie. Skollaget som hon                   

spelar i har regelbundna träningar, men inte lika ofta som hon haft tidigare. Vidare är               

stämningen lättare och pressen är inte lika stor som i tidigare sammanhang. Ett             

distriktsmästerskap för skollag är fortfarande på en mer avslappnad nivå än seriespel. Därför             

krävs inte samma typ av engagemang för ta sig till träningar och matcher. Identitetsmarkören              

’fotbollsspelare’ är inte relevant här, det räcker med att få delta i sporten och att det är på en                   

mer avslappnad och förutsättningslös nivå. 

 

Inom en sport som fotboll kan uppdelningar som femininitet och maskulinitet bli mindre             

relevanta. Det tycks finnas en dubbelhet i att utmana normen. Camilla har mest fått glada               

tillrop kring sitt fotbollsspelande men har samtidigt fått höra nedsättande kommentarer om            

”flick- och damfotboll” i stort. Vidare berättar Matilda om hur det finns en dubbelhet i hur                

flickor ska vara, oavsett om de spelar fotboll eller inte. En del flickor som utövar sporten vill                 

leva upp till normen om vad som förväntas av dem, just som flickor, samtidigt som de                

försöker hitta ett sätta att vara duktiga inom sporten, men på sina villkor. De får en möjlighet                 

att skapa en identitet som både upprätthåller och motsäger rådande könsnormer.  
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När språkbruket ”flick- och damfotboll” används blir det ett undantag till fotboll. Genom             

språkbruket skapas illusionen om att det rör sig om en annan eller något annorlunda sport.               

Detta trots att deltagarna benämns med samma titel som herrarna, nämligen fotbollsspelare,            

och därmed utövare av den ”rätta” sporten. Inbäddat i ordet eller titeln fotbollsspelare finns              

en förväntan. Här har vi en person som utövar en fysisk aktivitet, en person som tränar                

regelbundet, som arbetar efter en målsättning, någon som övat på att samarbeta och, beroende              

på nivå, är bästa person för rollen. Sedan sker något i gränslandet mellan den allmänna               

sporten fotboll och alla dess inriktningar. Dessa är prefix som knatte-, ungdoms-, flick-,             

pojk-, dam-, eller elit-. I de olika prefixen finns olika förväntningar inbäddade. Därför blir det               

en skillnad när herrarnas fotboll inte benämns med ett prefix medan damernas gör det.  

 

Vidare har utövaren, fotbollsspelaren, en möjlighet att skapa nya definitioner eller           

värderingar kring prefixet som tilldelats hen. I denna studie gäller detta flickor. De kanske              

spelade flickfotboll, ungdomsfotboll eller damfotboll, men de är alla (eller har vid något             

tillfälle varit) fotbollsspelare. De kan då genom sina färdigheter att använda kroppen,            

samarbeta och nå sina mål skapa nya förväntningar och betydelser kring det prefix som de               

tilldelats.  

 

Hur blir fotboll en del av den identitetsskapande processen för flickor? Genom att vara en               

fristad, en plats där de både kan leva ut samhällets normer och gå emot dem, genom att vara                  

en plats där de kan släppa andra förväntningar och bara fokusera på sporten. Fotbollen blir då                

en fristad där de får utmana sig själva, där de kan utveckla olika egenskaper och nå olika                 

målsättningar. Det är inte en miljö helt fri från förväntningar eller press, vilket inte behöver               

vara något negativt. Det är en situation som stundvis kräver engagemang och kontroll. För              

tjejer kan fotboll bli en plats där de får utmana såväl sig själva som samhällets normer.  
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