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Abstract 

Detta är en studie i etnologi. Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns möjlighet 

att bli bedömd efter kunskaper och färdigheter som fotbollsspelare, istället för att i första hand 

bli bedömd efter etnisk eller kulturell tillhörighet. Detta har gjorts utifrån observationer och 

intervjuer med spelare och tränare i ett herrlag från Stockholm.  

     Teoretiska perspektiv såsom poststrukturalism och postkoloniala teorier används i denna 

studie om maskulinitet, etnicitet och normalitet. Sociala praktiker såsom språk och 

nyckelsymboler skapar en gemenskap inom fotbollslaget. Resultatet visar att samtidigt som 

fotbollsspråket förenar så skiljer det även spelarna åt. Genom en markerad definition av »Den 

andre« görs både motståndare och spelare med annan etnisk och kulturell bakgrund avvikande. 

 

Nyckelord: Identitet, etnicitet, maskulinitet och fotboll 
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1: INLEDNING 

I dagens rådande samhällsklimat sluter EU och Sverige sina gränser. Vilken del av världen 

människor kommer ifrån spelar en allt större roll för vilken rörelsefrihet man får inom Europas 

gränser. Jag som svensk medborgare med ljus hudfärg, kan nästintill röra mig fritt. Mellan vissa 

nationsgränser behöver jag inte ens visa upp mitt pass. 

    Samtidigt växer en fientlighet inom Europas gränser mot dem som flyr in innanför gränserna. 

Människor flyr för sina liv, för att komma undan krig och terror lämnar de sina hemländer med 

en förhoppning om att överleva och få en fristad. Debatter väcks om vilka som ansvarar för alla 

dessa flyktingar. Flyktingar som nu kommer in i länder och hotar att ruinera ländernas 

ekonomier, nämns som en anledning till motstånd, en annan är rädslan för att släppa in 

kriminella brottslingar och terrorister. Just denna samhällsdebatt, där de »andra« sätts in i ett 

sammanhang som hot, belastning och terrorism gör att jag vill försöka visa på en annan sida av 

hur olika människor från skilda kulturer kan mötas på fotbollens och idrottens villkor. 

     Men även här visar det sig finnas motståndare till invandring och till främmande kulturer. I 

en artikel från Aftonbladet (2016-01-29) löd rubriken: »Stort polispådrag i centrala 

Stockholm«. Det visade sig vara ett stort antal mörkklädda män, som senare visade sig tillhöra 

Stockholmslagens fotbollsfirmor. Fotbollshuliganer som enligt vittnen gick till attack och 

misshandlade personer som såg ut att ha utländsk bakgrund. Före attacken spreds rasistiska 

flygblad med rubriken »Det är nog nu« vid T-centralen Stockholm (Aftonbladet 2016-01-29).    

     Det som exemplifieras ovan är något som jag identifierar som en liten del av fotbollsvärlden, 

om än en problematisk del. Enligt mina egna erfarenheter är fotbollen främst en mötesplats där 

man träffas och umgås, en plats där etniska och kulturella skillnader inte spelar lika stor roll. 

Fotbollen är ett ämne som jag har en stor personlig koppling till. Där har jag som spelare och 

ungdomsledare under 28 år å ena sidan stött på både rasism och diskriminering, men å andra 

sidan framförallt upplevt en gemenskap som jag tror är byggd på en vänskap som förenar 

människor kring fotbollen och där etniska- och kulturella bakgrunder har haft en mindre 

betydande roll. I en infekterad flyktingdebatt som tar plats ute i världen, och innanför Sveriges 

gränser, vill jag undersöka om och hur detta avspeglas i ett fotbollslag från Solna utanför 

Stockholm. Finns det en gemenskap inom idrotten som kan lyftas fram som en gemenskap som 

förenar idrottande människor, eller ser det likadant ut där? 
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Syfte- och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka om man blir bedömd efter kunskaper och färdigheter som 

fotbollsspelare, istället för att bli bedömd efter sin etniska eller kulturella tillhörighet.  

     I en avgränsad maskulin miljö, ett herrfotbollslag, kommer jag att leta efter och jämföra om 

det kan finnas ett mönster kring identitetsskapande.  

     Finns det en annorlunda jämlikhet och gemenskap inom ett lag som står i kontrast till den 

migrationsdebatt som dominerar utanför omklädningsrummet? Utifrån egna erfarenheter av 

sporten har jag en hypotes om att fotbollen kan fungera som en social och etnisk mötesplats.      

Därför vill jag utifrån intervjuer och fältanteckningar undersöka om det finns en möjlighet att 

mötas på andra villkor, än villkor grundade på etniska och kulturella skillnader.   

 

 Hur skapas gemenskap och exkludering genom exempelvis föremål och språk?  

 Hur beskrivs invandrare av de intervjuade? 

 Vilka normer och ideal uttrycks? 

 

Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp  

Det poststrukturalistiska perspektivet är applicerbart på min studie om identitetsskapande. 

Synen på att subjektet är något som skapas och omskapas, det vill säga att subjektet inte har 

fixerade medfödda egenskaper, är en central tanke som jag har om identitetsskapandets 

processer. Människan är en varelse fri att handla utifrån sina egna förutsättningar och 

erfarenheter, men även att detta kan ske utifrån styrande normer och regler.  

     Historikern Michel Foucault beskriver makt som något som finns överallt som ett nät av 

olika maktrelationer som rör sig i olika riktningar, makten är inte fixerad vid en central 

medelpunkt och är heller inte något som utspelas mellan en makthavare och en maktlös. Den 

härstammar alltså inte från någon speciell överordnad position för att sedan sprida sig vidare 

ner i samhällets djupaste skikt, hävdar Foucault. Makten existerar i hela samhället och den 

genomsyrar hela samhällskroppen, den finns i relationer mellan människor. Det är också viktigt 

att förstå att maktrelationer inte är utanförstående i relationer, de är inneboende (Foucault 

2002:103f). Där det finns makt finns det också ett motstånd, och motståndspunkter finns 

överallt i maktnätet. Det finns många olika typer av motståndspunkter: möjliga, nödvändiga, 

osannolika, spontana o.s.v. (a.a.:106). I maktrelationer finns det varierande styrkerelationer, 

som till exempel mellan läkare och patient eller mellan lärare och elev. I fallet lärare-elev kan 
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styrkerelationen förskjutas om eleven har mer kunskap än läraren, i min undersökning kan 

lärare liknas vid en tränare och en elev vid en fotbollsspelare. Detta benämner Foucault som en 

makt relaterad till kunskap. Relationen mellan makt och kunskap är fixerad, de går inte att 

separera utan förutsättningen för makt är kunskap och vice versa.  

     Språket/talet avspeglar inte verkligheten utan språket skapar verkligheten, det är just i talet 

som makt och kunskap kopplas samman. När man talar beskrivs en bild av verkligheten såsom 

man, medvetet eller omedvetet, vill att lyssnaren ska uppfatta den. Beroende på kunskapsnivå, 

taktik och strategi, position eller sammanhang blir verkligheten till talarens verklighet (Foucault 

2002:110).  

      

Normalisering – rädslan för att vara annorlunda 

I etnologen Helena Hörnfeldts avhandling Prima barn, helt u.a.: normalisering och 

utvecklingstänkande i svensk barnhälsovård 1923-2007 diskuterar Hörnfeldt, hur barnets 

normalitet fogas samman i en bestämd vardagspraktik inom barnhälsovårdens  

utvecklingskontroller (Hörnfeldt 2009:14). 

 

Begreppet normal har en dubbel innebörd på så sätt att det både avser det statistiskt mest 

vanliga och det eftersträvansvärda, vilket betyder att det normala inte enbart fungerar 

som en beskrivning av samhället utan också fungerar styrande (Hörnfeldt 2009:15).  

 

Normalisering – producerar subjektet, genom att inkludera individen i samhället vill man 

samtidigt forma individen till en god medborgare (Hörnfeldt 2009:13). Synen på individen som 

en samhällets stöttepelare »en för alla« »alla för en« mentalitet, där invånarna kollektivt hjälper 

varandra, i att övervaka sig själva. En så kallad disciplinär makt, Biopolitik, är ett exempel på 

en typ av makt som utövas över människan både som individ och befolkning. Denna makt kan 

utövas på flera olika sätt och kan till exempel ske via statistik, psykologi och medicin. Genom 

detta etableras ett vetande som påverkar människan att övervaka sig själv, genom 

internalisering ändrar individen sin uppfattning om sig själv. Via självkontroll och 

självdisciplin kan människan övervaka sig själv och på så sätt leda till att konstruera fogliga 

kroppar som används, omvandlas och utvecklas. Det handlar om att agera utifrån en 

samhällsnorm som fungerar som en yttre och en inre makt, menar Hörnfeldt (jfr Hörnfeldt:244 

2009).   
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Hörnfeldt hävdar att normen fungerar som riktlinjer för hur vi bör känna, tänka och vara – det 

normativa. Att vara som det eftersträvansvärda innebär att vara lika med andra och att betraktas 

som normal. Det normala bekräftas genom det som är avvikande (Hörnfeldt 2009:243).  

   

Ur en postkolonial vinkel 

Anledningen till att jag vill ha med en del av det postkoloniala perspektivet är att för att förklara 

hur medborgare i ett samhälle placerar människor i olika kategorier. Perspektivet delar även 

samma postmoderna ontologiska grunder som poststrukturalismen. Postmodernistiska 

teoretiker hävdar att man med vetenskap endast kan visa på olika tolkningar av världen, att det 

finns flera »sanningar«. 

     Svenskar delas upp och kategoriseras i olika grupper, som »svenskar« och »icke-svenskar«. 

Detta konstruerande av etnisk skillnad är en central del för min undersökning om 

identitetsskapande i en miljö där det kan finnas en möjlighet att bli bedömd efter kunskaper och 

färdigheter inom sporten, istället för etnisk eller kulturell tillhörighet. Jag vill undersöka vilka 

likheter och skillnader till den dominerande migrationsdebatten som finns utanför 

omklädningsrummet.   

     »Ordet invandrare, har till exempel ofta fungerat som ett rasifierande begrepp snarare än en 

benämning av personer vilka vandrat till Sverige« (Berg 2007:40). I likhet med etnologen Linda 

Berg, anser jag att det inte behöver betyda att du har invandrat till Sverige för att betraktas som 

»invandrare«, utan att det snarare handlar om en föreställning om hur en »svensk« ser ut. 

     Berg använder sig av kulturgeografen Katarina Mattssons undersökning om användningar 

av termen »svensk«, enligt henne har termen används av en rad forskare som en kategori 

baserad på: 

 

1. att vara född i Sverige 

2. att inneha svenskt medborgarskap 

3. så kallade svenska blodsband (båda föräldrar födda i Sverige) 

4. kultur och språk: att vara »kulturellt svensk«, däribland med svenska som modersmål 

5. utseende: att »se svensk ut«  

 

Föreställningen om att en nationell gemenskap förenad genom en kultur ett språk »blodsband« 

och ett specifikt utseende existerar (Mattsson 2005:149, jfr Berg 2007:38f). I likhet med Bergs 

studie vill jag använda mig av det postkoloniala som utgångspunkt för att länka ihop Sverige 
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med det västerländska. En västerländsk kontext, som innefattar historiska erfarenheter av 

slaveri, rasism, folkmord och kolonialism (Berg 2007:63f).   

 

Slutliga tankar om mitt teoretiska val 

Genom poststrukturalism och postkolonialism vill jag studera vad det är som styr och leder till 

antagande av en »sanning«. Det postkoloniala teoriperspektivet är viktigt för min undersökning, 

då detta synliggör bakgrunder till hur samhället delar upp kulturer och etniciteter till ett »Vi« 

och »Dem«, utifrån det koloniala arv som fortfarande påverkar samhällen idag (Loomba 

2005:22, Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 1999:14). Tillsammans med synen på makt kommer 

jag i min studie att studera normaliseringspraktiker. Jag kommer att undersöka och diskutera 

hur etnicitet, rasifiering och maskulinitet görs i ett herrfotbollslag.  

     Ett annat perspektiv är maskulinitet, och relationen mellan manligt och kvinnligt. Mitt 

material om maskuliniteter i ett fotbollslag stämmer överens med vad etnologen Jesper 

Fundberg kommit fram till. Han hävdar att maskuliniteter är skapade utifrån tid, rum och sociala 

sammanhang (Fundberg 2003:23). På liknande sätt vill jag framhäva att identiteten hos en 

fotbollsspelare å ena sidan skapas utifrån olika miljöer och situationer, å andra sidan påverkas 

av vad som sker i olika situationer, som i vissa fall kan bestämmas av strukturella villkor, »de 

omständigheter som situationen präglas av, vilka också påverkar människors agerande i den 

aktuella situationen« (Fundberg 2003:23).    

       

Material, metod och reflexivitet  

Materialet till min uppsats kommer att bestå av ett empiriskt material insamlat genom 

deltagande observationer och intervjuer. Detta material möjliggör en analys av ett 

fotbollslags vardag. 

     I min undersökning har jag studerat hur det talas om fotboll på tv. Jag har valt att endast 

studera studio- och matchsändningar från Viasat då de sänder mest av den fotboll som tv-sänds 

i Sverige, vid tidpunkten för min undersökning. Syftet är att studera hur de så kallade 

fotbollsexperterna talar om fotboll på tv som komplement till min studie. Detta material 

använder jag som jämförelse med det »fotbollsspråk« som spelare och ledare pratar på 

fotbollsplanen och taktikgenomgångarna i omklädningsrummet.  
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Ett herrlag från Solna 

Mitt observations- och intervjumaterial kommer att samlas in från ett fotbollslag i Solna. Det 

är ett herrlag som tillhör den nedre delen av Stockholms fotbollsförbunds seriesystem. Det är 

en grupp fotbollsspelare i åldrarna 18-32 år. En heterogen blandning av spelare från 

Stockholm och andra delar av Sverige, men även spelare från andra delar av världen.  

     En av anledningarna till att jag valde detta som mitt uppsatsämne var att jag redan innan 

antog att möjligheten till att studera laget var stor. Detta eftersom jag själv har en bakgrund 

inom föreningen, främst som tidigare ungdomsledare men även som spelare. Därför visste jag 

hur jag skulle komma i kontakt med laget och med tränaren.       

     Vid det tredje tillfället presenterade jag mig själv inför spelarna, vem jag var och varför jag 

var där. I samband med detta fick spelarna och ledarna även skriftlig information och mina 

kontaktuppgifter för att ge dem möjlighet att komma med frågor eller synpunkter. Det skulle 

vara omöjligt för mig att vara anonym inom en liten grupp, de skulle direkt upptäcka mig som 

en ny främmande figur i omklädningsrummet även om jag inte presenterat mig. För mig hade 

det känts oetiskt att inte meddela mina avsikter med min närvaro hos dem, men jag är 

medveten om att samtidigt som jag presenterade mitt syfte som etnologistudent ökade deras 

medvetenhet om min närvaro. Spelare och ledare kan ha påverkats i sitt sätt att vara i och med 

denna medvetenhet, liksom min empiri.  

     Under min undersökning uppstod det situationer där jag blev medveten om min egen roll i 

mitt materialinsamlande, vid ett tillfälle reflekterade jag över mina egna erfarenheter i 

undersökningen då jag och en av spelarna pratade om hur det var att inte förstå 

fotbollsspråket. Mina egna erfarenheter under dessa undersökningar kom att resultera i att jag 

använder mig själv som ett redskap i analysen. Autoetnografisk metod använder etnologen 

Magnus Stenius i sin avhandling The Body in Pain and Pleasure där han använder sig själv 

som material i sin studie. Även om jag inte deltar aktivt under mina observationer använder 

jag mina egna erfarenheter från dem i min analys (jfr Stenius 2015). 

   

Deltagande observationer  

Under en fyraveckorsperiod observerade jag lagets träningar, träningsmatcher och 

tävlingsmatcher. Min egen roll under dessa var att var deltagande, med det menar jag att jag 

inte suttit på en läktare och observerat på avstånd utan att jag varit med nere på 

fotbollsplanen. Däremot har jag inte att närvarat som spelare. Förutom på fotbollsplanen så 

har mina observationer gjorts i omklädningsrummet. Observationerna från fotbollsplanen och 
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i omklädningsrummet har fungerat som en »röd tråd« för mitt fältarbete. Genom dessa har jag 

hittat information som varit användbar vid mina intervjuer.  

     Redan under den första observationen hade jag bestämt mig för att anteckna mina 

observationer i mobiltelefonen, detta är en metod som jag tidigare använt mig av, bl.a. under 

b-uppsatsen. Istället för att med block och penna sitta och anteckna ansåg jag att det var 

smidigare att använda mobiltelefonen. Fördelen är att den är lättare att ha tillgänglig samtidigt 

som den är mer maskerad. Att använda den tror jag upplevs som ett mer normalt beteende 

istället för att sitta med ett anteckningsblock i omklädningsrummet. Mobilen var också lättare 

att använda ute på fotbollsplanen. I efterhand ångrar jag att jag inte innan observationerna bad 

om tillstånd för att videofilma eller spela in ljud från träningarna, då nackdelen med 

mobiltelefonen var att jag inte hann få med allt som sades i olika situationer. 

      

Intervjuerna  

Intervjumaterialet som jag samlat in till uppsatsen består av fyra spelarintervjuer från aktiva 

spelare i laget, en tränarintervju och två intervjuer med så kallade veteranspelare. 

Veteranspelarna är alltså inte med i det lag som jag observerat. Alla personer som förekommer 

i mitt material från intervjuer och fältanteckningar kommer i uppsatsen att anonymiseras. För 

att undvika att använda namn på andra spelare har jag bett en av ledarna om en namnlista på 

alla spelare och därigenom säkerställt att de namn jag använt inte finns i spelartruppen. Urvalet 

inför intervjuerna har gjorts utifrån att alla personer ska vara eller har varit i kontakt med 

fotbollen som spelare eller ledare under en längre tid.  

  

Spelarna, tränaren och veteranerna 

Intervjuerna med spelarna har gjorts under min fältundersökningsperiod, jag har under träningar 

frågat olika spelare om de vill bli intervjuade av mig. När jag presenterade mig själv och min 

forskning inför gruppen passade jag även på att fråga om det fanns spelare som ville bli 

intervjuade. Då det endast var en som svarade att han kunde, beslutade jag mig för att fråga 

några spelare som jag ansåg hade olika egenskaper i laget. Fyra av intervjuerna är gjorda med 

spelare som är aktiva i herrlaget. 

     Thomas valde jag ut på grund av att han var ny i laget och en av spelarna med utländsk 

bakgrund. Han är även inflyttad från en annan del av landet. Karl anmälde sig frivilligt, han är 

en av de äldre spelarna i truppen och även den spelare som har spelat längst i laget. Patrik har 

en ledande roll i laget trots att han är bland de yngre spelarna, han har även spelat i klubben 
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som junior. Henrik är en av de spelare som kommer från en annan del av landet, han har också 

spelat fotboll i högre divisioner.  

     Stefan, en av tränarna, valde jag att intervjua för att få en annan vinkel på materialet, först 

ur en spelares synvinkel och sedan ur en tränares. Genom tränarens ögon vill jag kunna få en 

större bild av vad som sker, både på fotbollsplanen och i omklädningsrummet och kunna 

jämföra från två sidor. I maktrelationer mellan lärare-elev hävdar Foucault att det finns 

varierande styrkerelationer och där styrkerelationen kan förskjutas om eleven (spelaren) har 

mer kunskap än läraren (tränaren), detta benämner Foucault som en makt relaterad till kunskap.  

     Stefan har varit tränare för ungdomslag under en 30-årig period och nu senare för herrlaget. 

Han har varit aktiv som fotbollsspelare från 1970-talet. Med denna erfarenhet kan han relatera 

till både veteranerna och dagens fotbollsverksamhet. 

     Anledningen till att jag vill använda mig av intervjuer från äldre fotbollsspelare är att de kan 

ge sin bild av hur det var förr. Framförallt i diskussionen om de så kallade »invandrarlagen«. 

Magnus och Erik berättar för mig i intervjuerna om hur det var att för första gången möta dessa 

lag och hur stämningen omkring dessa möten har förändrats under de tjugo års tid som de spelat 

mot varandra. Förutom inställningen så har även relationer till motståndarspelare förändrats 

under tiden. Tillsammans med tränaren så tillför de ett material om fotboll som ger en inblick i 

en tidsperiod från 1950- och 60-talet fram till idag. I tolkningar av livsberättelser hävdar 

etnologen Alf Arvidsson att dessa livsberättelser förändras över tid. En livsberättelse är en 

berättelse om den enskildes liv som denne återger i efterhand. Detta innebär att händelser ur 

livet betraktas reflexivt när viss tid förflutit och hur de uppfattas kan ändras över tid (Arvidsson 

2005). 

 

Reflexivitet 

Jag är medveten om att jag och mina informanter kan ha en del erfarenheter gemensamt, i 

egenskap av fotbollsspelare och ledare. En metod som jag använde var att jag efter ett tag 

började försöka observera fotbollsträningarna som om jag aldrig tidigare hade varit i ett 

omklädningsrum eller på en fotbollsplan. Detta gjorde att jag fick syn på olika saker som jag 

tidigare tagit för givet (jfr Ehn & Löfgren 2001:153ff).  

     Risken med att använda sig av intervjumaterial är att det blir till berättarens beskrivna 

erfarenheter av en verklighet och inte någon absolut sanning. Min avsikt är inte att ifrågasätta 

dessa berättelser och inte heller att undersöka om de är korrekta. Jag vill använda detta 

material för att visa hur fotbollen tolkas av de som utövar den, tillsammans med min egen 
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analys av vad som berättas och det som jag ser genom mina observationer av träningar och 

matcher, i omklädningsrummet och på fotbollsplanen.  

 

Forskningssammanhang 

Min undersökning knyter an till flera forskningsfält såsom maskulin idrott, etnicitet och 

normalitet. Inom det etnologiska forskningsfältet har jag inspirerats av Jesper Fundbergs 

undersökning om pojkfotboll i en maskulin miljö (Fundberg 2003). Skillnaden mellan hans 

forskning och min uppsats är att jag i min studie fokuserar på och undersöker ett herrlag, 

istället för som att i Fundbergs avhandling ett pojklag. Inom området som beskriver fotbollen 

som en maskulin miljö kommer jag att använda mig av hans avhandling som en utgångspunkt 

för min egen uppfattning om hur spelarna fostras in i den maskulina miljö som jag 

undersöker. Även Thomas Petersons Idrotten som integrationsarena (Peterson 2000) kommer 

att utgöra en plattform för min undersökning. Främst kommer jag att ha med deras slutsatser 

som en jämförelse med hur de spelare som jag studerar fostrats till de herrlagsspelare som de 

är idag. Eftersom jag inom ramen för min undersökning varken har möjligheten att gå in på 

fotbollens fostrande miljö från unga år eller maskulinitetsforskning, kommer jag att använda 

mig av Fundbergs tidigare studier om detta. Hans slutsatser kommer jag att använda som 

underlag för mitt resonemang avseende fostran och skapandet av manlighet inom dessa 

miljöer. 

     På ett liknande sätt kommer jag att använda tidigare postkoloniala etnologiska studier om 

integration och på hur synen på »Vi« och »Den andre« skapas. Dessa tidigare studier kommer 

jag att utgå ifrån för att påvisa hur »invandrar-kulturen« framställs som negativ i motsats till 

den »svenska kulturen«. Etnologen René León Rosales etnicitetsforskning inom skolans miljö 

(Rosales 2010) diskuterar hur elever med invandrarbakgrunder blir tillskrivna egenskaper som 

besvärligare än »svenska« elever. Inom sjukvården visar etnologen Magnus Öhlander hur 

patienter med invandrarbakgrund framställs som besvärliga och deras kulturella bakgrunder 

som något negativt (Öhlander 2005). Etnologen Linda Bergs studie om solidaritetsarbetare i 

Nicaragua visar på hur hjälporganisationer genom sitt västerländska synsätt påverkar 

främmande länder, genom krav på demokrati och jämställdhet efter en västerländsk modell 

(Berg 2007). Utifrån dessa tre etnologiska studier vill jag resonera om hur synen på 

»invandrare« och invånare med utländskbakgrund skapas utifrån en bild av »dem« som 

annorlunda än det svenska.        
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Avseende studier om normalisering och vad som blir avvikande har Helena Hörnfeldts 

undersökning hjälpt mig. På ett liknande sätt som Hörnfeldt går tillbaka i tiden och letar i 

barnomsorgens historia för att hitta och jämföra gårdagens avvikelser med dagens (Hörnfeldt 

2009) vill jag på med hjälp av äldre informanter leta efter hur normaliseringsprocesser 

fungerar inom fotbollen.    

 

2: PÅ ANDRA VILLKOR  

En idrottsfostran som påverkar 

Jesper Fundbergs avhandling: Kom igen, gubbar (2003) och Tomas Petersons 

idrottsvetenskapliga text: Idrotten som integrationsarena (Peterson 2000) ligger till grund för 

min studie om idrottsfostran.  

   Både Fundbergs och Petersons studier av fostringsmiljöer inom fotboll är gjorda på 

pojkspelare födda 1984, detta innebär att personer ur deras studier skulle kunna vara 

representativa för personer som idag spelar i ett herrlag och hur dessa herrlagsspelare fostrats 

till fotbollsspelare. Åldern stämmer någorlunda väl in på åldern bland »mitt« lags spelare 

(Fundberg 2003:39f, och Peterson 2000:157). 

     Vilka är det då som är tränarna inom ungdomsfotbollen? I Tomas Petersons studie är 

ungdomsledaren oftast en vit man och förälder till någon av spelarna i laget han tränar. Peterson 

hävdar att bilden av en ungdomsledare är att det är en man. Hans studie visar att av ledarna är 

59 procent män mellan 38 och 48 år, åtta av tio ledare har barn i verksamheten. Endast 8 procent 

av ledarna är födda utanför Sverige. »Så det blir de svenska fäderna som uppfostrar 

invandrarbarnen« (Peterson 2000:160). Hans forskning stämmer väl in på den bild av 

ungdomstränaren som framkommer ur min empiri, samtliga spelare berättar i mina intervjuer 

att majoriteten av deras ungdomsledare har varit »vita män«, ofta förälder till en spelare i laget. 

Även i Fundbergs studie stämmer detta in, där leds pojklaget Bollinge IF av de tre papporna: 

Bosse, B-A och Mats vars söner spelar i pojklaget (Fundberg 2003). 

     Konkurrens är en av de stora debatterna kring barn- och ungdomsidrotten. Vilka ska spela? 

Ska man låta alla spela och låta dem göra det lika mycket, eller spelar resultatet och framgången 

större roll? Fundberg hävdar att den resultatinriktade framhåller vikten av fostran, att lära sig 

bli en del av ett kollektiv där individens vilja och önskemål underkastas ledarens och lagets 

bästa (Fundberg 2003:161f). Å sin sida hävdar Peterson att tävlingsfostran strävar mot 

selektering, rangordning och elitisering medan föreningsfostran har som mål att främja 
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demokratiska umgängesformer, grundade på respekt, likaberättigande och öppenhet (Peterson 

2000:148). Under träningar och matcher finns det möjligheter för spelarna att visa upp 

färdigheter som att ha ett bra skott eller att kunna läsa och förstå spelet på planen. Inom gruppen 

finns en medvetenhet om vem som är bra på vad, denna medvetenhet påverkar spelarnas status 

inom gruppen (jfr Fundberg 2003:86f). 

     Formandet av laget och den enskilde spelaren är något som tränarna från herrlaget i min 

studie berättar om för mig under flera träningar: laget före jaget – kollektivet före individen. 

Under en träning berättar en av ledarna att han anser att det inte är ok att ha en större tro på sin 

egen insats än på lagets. Han berättar att det under en träningsmatch som spelades veckan innan 

uppstod en incident där en spelare protesterar mot tränarens taktik och gnäller på sina 

medspelare. Detta är enligt tränaren inte något som accepteras, han berättar: »Att en spelare är 

uppkäftig och inte gör som vi har kommit överens om är något som vi inte vill ha i laget« (ur 

mina fältanteckningar 2016-04-13). Veckan efter att matchen spelades meddelar också spelaren 

att han inte vill spela kvar i laget, anledningen är att han inte kommer överens med tränarna och 

laget om hur laget ska spela taktiskt (ur mina fältanteckningar 2016-04-13).   

     Jag avser att använda Fundbergs och Petersons studier som utgångspunkt: De tar upp att 

idrottsrörelsen dels är en del av samhället och samhällsutvecklingen och dels att den samtidigt 

kan leva ett eget liv är viktiga perspektiv att ta med som en bakgrund till mitt studieobjekt. 

Fostran underlättar förståelsen för hur kommunikationen mellan spelare såväl som mellan 

spelare och tränare pågår. Ett faktum är att alla i laget har haft idrotten som uppfostringsmiljö, 

detta gäller även för mig som observerar laget.   

    Som en del av samhället påverkas även fotbollens miljö. Här finns skillnader mellan 

»svensk« och »invandrare« och »invandraren« tillskrivs egenskaper som avvikande och 

problematisk. På ett liknande sätt skildras de som avvikande i andra sammanhang i samhället, 

som inom skolan, barnhälsovården och sjukvården (jfr Rosales 2010:57, Hörnfeldt 2009:245, 

Öhlander 2005:267). Samtidigt motsägs detta av att en fotbollsspelare med invandrarbakgrund 

inom idrottens miljö i första hand bedöms utifrån sina färdigheter som idrottsutövare, istället 

för utifrån sin bakgrund. »Vilket gör att segregationsmekanismer som verkar i andra sociala 

sammanhang tenderar att hamna i bakgrunden« (Petersson 2000:156).  

     Det jag vill framhålla med detta avsnitt är hur pojk- och ungdomsfotbollens miljöer har haft 

en påverkan på de herrlagsspelare som jag i min studie undersöker. Hur tävlingsfostran 

rangordnar spelarna i en bedömning om vem som är den bästa fotbollsspelaren. Sällan hörs det 

några protester mot de namn som blir uttagna till match, även om det bland spelarna borde 
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finnas en besvikelse över att inte bli uttagna till match. De får lära sig att kollektivet och lagets 

bästa går före individen  

 

Ett främmande språk? 

Vid ett tidigt stadie i min undersökning märkte jag att det ur mina fältundersökningar framkom 

en del av ett material som jag utan en viss erfarenhet inom fotbollen skulle ha svårt att förstå. 

Bland det framkommer ett speciellt språk, som för det otränade örat skulle framstå som väldigt 

främmande. Under bearbetning av mina fältanteckningar, när jag i ett försök att distansera mig 

från min egen »inifrån-roll« som en före detta fotbollsspelare och ledare, försökte jag se på 

materialet ur en annorlunda synvinkel. Istället för att betrakta omklädningsrummet och 

fotbollsplanen som en hemtam miljö, började jag se det som en ny miljö och plats där jag 

tidigare inte varit. På så sätt framkommer ett språk som jag tidigare inte reagerat på, men som 

jag nu ser tydligare. Tränarens taktiska instruktioner inför en övning eller hans taktiska 

genomgångar inför en match kräver en kunskap om hur man förstår fotboll. Detta speciella 

fotbollsspråk kommunicerar även spelarna ute på planen. Det är främst mot denna insikt om 

hur ett eget fotbollsspråk används för att kunna förstå dessa instruktioner, som det samtidigt 

krävs av den enskilda spelaren att ha en viss förkunskap om fotboll och en fotbollskultur. För 

den ovana, som inte känner igen dessa språktermer, kan ställa sig frågande vad som menas med 

»först på andra bollen«? Man spelar ju bara med en boll? Eller vad menas med korridorer?  

Vilka ytor? Och »grisfotboll«?! 

     Detta kan bero på en fostrande bakgrund inom fotbollen, ett språk som man utbildas i från 

juniorspelare till seniorspelare (jfr Peterson 2000, Fundberg 2003). Det kan också bero på att 

detta språk som används på fotbollsplanen och i omklädningsrummet, av spelare och ledare, 

också används i media. Med ord som: »hög press«, »bredda ut«, »skapa numerärt överläge«, 

»hota på andraytan framför backlinjen«, »löp i korridoren«, »vara först på andra bollen«, »gå 

på djupet« o.s.v. försöker tränaren få ut sina direktiv till spelarna (ur mina fältanteckningar 

2016-04-07).  

     Liknande ord används av fotbollskommentatorer på tv, för att beskriva för tittaren vad som 

sker på fotbollsplanen. Från en match från engelska ligan beskriver Viasatsports kommentator 

händelserna såhär:  

 

Det är också ett tecken på hur fint självförtroende han spelar med Kevin De Bruyne, han 

har ju alla kvalitéerna, men just det där att, direkt vända med bollen och utmana, hota, 
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inta ta emot med ryggen mot mål eller bara släppa tillbaka eller släppa ut den i sidled 

(Viasat fotboll 2016-04-20).  

 

Från en annan fotbollssändning på Viasat, talar en annan fotbollsexpert om vad han vill se för 

förändringar inför den andra halvleken: 

 

Jag hoppas att Wenger har tagit Sanchez lite i örat och säger till honom att 

vara lite mera i korridoren, ta mera djupled, mera diagonal. Och lämna den 

där ytan centralt åt mittfältsspelare Ramsey och inte minst Özil, för han 

måste få igång Özil, på ett eller annat sätt om det här ska bära hela vägen 

(Viasat fotboll 2016-04-24).  

  

Genom språket skapas ett samband mellan hur fotboll pratas och hur den uppfattas; de som 

kommenterar, de som spelar och de som tittar på den. Ett gemensamt språk som för det första 

kommuniceras av spelarna och tränarna i laget på planen, samtidigt som det kommuniceras från 

sportkommentatorerna i tv till tittarna. På detta sätt vill jag knyta det språk som jag 

uppmärksammar inom laget som jag studerar, till samhället utanför omklädningsrummet. 

Thomas, en av spelarna i laget, berättar hur han uppfattar detta språk: 

 

 Jag tror att sånt får man med alltså med tiden att ju längre du har spelat fotboll, förstår du 

det språket. Och det är någonting som finns i hela Sverige, tror jag, att de har gemensamt 

såhär fotbollsspråk (ur intervjun med Thomas 2016-04-20).  

  

På min fråga om det finns ett samband mellan det språk som spelarna och ledarna pratar på 

fotbollsplanen och det språk som sportkommentatorer använder? Och om man lånar termer från 

det, svarar han: 

 

Det tror jag faktiskt att det gör, det gör det allt. Jag tror just det här ordet »tjongbollar« 

och sånt tror jag kommer just från sportkommentarerna. Så har det blivit som en, a när 

nån skjuter iväg bollen så säger man en »tjongboll« (ur intervjun med Thomas 2016-04-

21).  

 

På samma sätt som språket skapar en gemenskap mellan spelarna eller mellan spelarna och 

ledarna så kan det utesluta den som inte förstår.  
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Det finns två spelare i laget som inte pratar svenska, åtminstone inte lika naturligt som de andra, 

vilket blir extra tydligt under spelövningarna på träningarna, framförallt för den ena av dessa 

två som är utespelare. Resultatet av att han i att inte förstår, eller pratar språket på planen missar 

instruktioner från sina medspelare som i sin tur leder till att han ofta gör tvärtemot det som hans 

lagkamrater vill att han ska göra. Det är genom fotbollsspråket som spelarna främst 

kommunicerar med varandra ute på fotbollsplanen, som en egen typ av kommunikation, för att 

hjälpa varandra ute på planen. Språket talas hela tiden, utan detta skulle det vara svårare att 

navigera och förstå vad som händer på planen. (ur mina fältanteckningar 2016-04-20). 

     Under en senare träning pratar jag med David, den andre av de spelare som inte pratar så 

mycket svenska. Han berättar att han har bott i Sverige i fyra år och det här är det första svenska 

fotbollslag som han spelar i, tidigare har han spelat med kompisar i Farsta. På frågan, hur han 

upplever språket på planen svarar han: »De väljer att prata svenska istället för engelska, för i 

Sverige kan alla prata och alla förstår engelska, men det är bekvämare att prata svenska« (ur 

mina fältanteckningar 2016-04-25).  

     Davids svar på min fråga gör att jag inte är helt säker på att han förstod att det var språket 

på fotbollsplanen som jag menade, inte det svenska språket i största allmänhet. Samtidigt som 

jag under vårt samtal märker min egen begränsning att fråga honom om dessa saker på engelska. 

Orden och de rätta formuleringarna saknas och detta gör att jag på något sätt upplever det som 

lite obekvämt. Jag upplever att han behärskar språket mycket bättre än vad jag själv gör, eller 

så är han åtminstone vanare att prata det. Känslan av att inte kunna diskutera med honom som 

jag vill gör att jag får en känsla av att befinna mig i ett underläge.  

     Senare när jag reflekterar över detta och min egen korta och självvalda erfarenhet av vilken 

makt det innebär att förstå ett språk och vilken känsla av maktlöshet som uppstår när man inte 

gör det. Just det att inte kunna delta och diskutera i olika sammanhang som gav mig en känsla 

av obehag och svårt att göra sig förstådd. Samtidigt en medvetenhet om att jag snabbt kan återgå 

till att prata svenska, en möjlighet som inte finns som ett alternativ för honom. Känslan av att 

alla runt omkring pratar ett språk som man inte riktigt förstår kan jag bara tänka mig hur det 

kan upplevas som frustrerande, särskilt när »alla pratar och alla förstår engelska«. Här blir det 

tydligt hur det svenska språket utgör det normativa språket för laget trots att alla på planen inte 

förstår det.  

     Tränarna försöker att förmedla vissa instruktioner på engelska emellanåt, men det är inte 

alltid det är så lätt att veta vad som har gått fram och att omvandla de så kallade fotbollstermerna 

från svenska till engelska. Under en träning berättar en av tränarna för mig att det finns en 

spelare i laget som pratar både svenska och spanska som hjälper till att förmedla tränarnas 
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instruktioner, från svenska till spanska, och på så sätt löser språkproblemet med den ena 

spelaren. Den andra spelaren får instruktioner av tränarna på engelska, detta ges ofta separat till 

den enskilde spelaren (ur fältanteckningar 2016-04-25). En av tränarna berättar han att han inte 

ser det som något större problem att både prata och ge instruktioner på engelska: 

 

Vi pratar ju engelska med honom också, så att säga, men det blir ju liksom… Det blir ju 

inte hundraprocentigt utan det blir vissa delar som man, han får inte all information. 

Niklas- Är det svårt att ge ut instruktioner… på engelska, kanske, eller? 

Stefan- Det vet jag inte, det tror jag inte, både jag och (den andre tränaren) kan väl ge ut 

instruktioner så på engelska. Det blir ju… man drar en hel genomgång och sen så, han 

(David, min anm.) kanske inte har haft nytta av allting och då tar man bara det som rör 

honom/…/ (ur intervjun med Stefan 2015-05-01).     

 

Här blir det tydligt hur makt blir synligt genom språket, talet. Hur språket på fotbollsplanen 

skapar verkligheten för spelarna och hur kunskapen om språket skapar makten (Foucault 

2002:110). De spelare som inte förstår språket på samma sätt som de svensktalande kan inte 

heller göra det som de andra spelarna, eller ledarna vill att de ska göra. Det uppstår 

missuppfattningar som i sin tur leder till att de deltar mindre i spelet ute på fotbollsplanen. Trots 

att tränarna inte ser det som något större problem att ge instruktioner på engelska så är det 

information som missas när kommunikationen sker på engelska.  

     Under min intervju med en av tränarna diskuterar vi fotbollsspråket, vad det beror på att alla 

inte förstår det och att detta märks på en spelare som inte förstår. Tränaren berättar om hur han 

tror att det beror på bägge delar. Både att de har problem att förstå det svenska språket och att 

fotbollsspråket är en del som spelarna lär sig i sin fotbollsutbildning: 

 

När det gäller den killen så är det nog bägge delarna. Han förstår inte riktigt, sen kan han 

ju lite... lite svenska. Men det är nog båda delarna, att han inte förstår språket riktigt bra, 

och att han inte är riktigt fotbollsutbildad heller å har lärt sig det från början. För är man 

någorlunda utbildad och har spelat då förstår man ju, fotbollsspråket förstår ju alla /…/ 

(ur intervjun med Stefan 2015-05-01). 

 

Tidigare under intervjun har vi diskuterat språket. Om hur han å ena sidan tycker att man när 

man har bott i Sverige i flera år borde vilja lära sig prata svenska, å andra sidan har han en 

förståelse för att man kanske inte vågar prata ett språk som man inte behärskar. Han menar att 

det också bottnar på ett intresse av att anpassa sig, att våga prata språket för att kunna lära sig 
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det. Det är samma sak som David menar med att alla väljer att prata svenska fastän alla kan 

prata och förstår engelska, fast tvärtom. Vidare i vår diskussion om fotbollsspråket i intervjun 

menar tränaren, att just själva språket fungerar som en förbindelse mellan olika spelare i 

världen, säger han: »När folk blir proffs, innan de lär sig språket (det inhemska, min anm.) så 

liksom de förstår termerna och sådär… så det är en blandning, språket och kunskapen« (ur 

intervjun med Stefan 2015-05-01).   

     Här blir det tydligt vilken påverkan som fotbollstränaren anser att fotbollsfostran skulle ha 

på en internationell nivå, en utbildning som samtidigt som det han säger kan tolkas som att 

spelarna med fostran från andra länder och som spelar i hans lag saknar den. Beror detta på att 

utbildningen är bättre här i Sverige än i deras hemländer? Visar det också på att de som 

invandrar till Sverige har svårare att anpassa sig till fotbollens språk eftersom de inte har fått en 

fotbollsfostran här?         

     Just språket och hur de språkliga praktikerna används inom den sociala miljö (som i mitt fall 

ett fotbollslag) utgör är något som forskarna Catarina Eriksson, Maria Eriksson Baaz och Håkan 

Thörn diskuterar i sitt introduktionskapitel från boken Globaliseringens kulturer (1999). Här 

beskriver de hur det poststrukturalistiska perspektivet bl.a. betonar språkets betydelse för 

skapandet av identitet, institutioner och politik. De diskuterar även hur man inom 

poststrukturalismen inte ser språket som en reflektion från en spegel som reflekterar det som 

sker i världen. Istället menar de att inom poststrukturalismen ser man en värld som struktureras 

genom språket (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 1999:17). Särskilt, som de understryker, är 

det viktiga att förstå hur språket används inom sociala praktiker: 

 

/…/ Inom poststrukturalismen söker man istället visa hur världen struktureras genom 

språkliga praktiker, och det gäller de sociala relationer likväl som »samhället« eller »den 

materiella världen« aldrig skiljas från de betydelser de tillskrivs genom språket – och det 

kan vara värt att än en gång understryka att det är frågan om språk såsom det utövas i 

sociala praktiker, genom vilka världen oupphörligen produceras och reproduceras 

(Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 1999:18).   

 

Hur språket används av spelare och ledare i omklädningsrummet och ute på fotbollsplanen, är 

något som de själva väljer att göra. Även om jag har full förståelse för att de väljer att prata 

svenska emellan sig på träningarna menar jag att de själva kan välja vilket språk de använder 

och på så sätt används språket som social praktik där konsekvensen blir både inkluderande och 

exkluderande för spelare inom laget. 
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Lagets symboler och färger  

På en fotbollsplan blir det väldigt tydligt vad som förenar ett lag, framförallt när det är match, 

då alla spelare har på sig matchkläder med samma färger. Det blir väldigt tydligt när man ser 

lagen på motsatta sidor av planen iförda sina respektive färger. 

 
Idrottsplats i Solna. Fotograf: Niklas Öström. 

 

Fundberg skriver i sin text att det tydligaste sättet att skapa ett »vi« är att utse en motståndare: 

 

En av idrottens byggstenar är att skapa gemenskap. För lagsporter är det bland det 

viktigaste, men även för idrotter med individuell karaktär finns det inslag av kollektiv 

sammanslutning; man tävlar för sitt lag, sin förening, sin stad eller sitt land. Varje tillfälle 

då denna gemenskap aktualiseras, där match eller tävling är ett av de tydligaste exemplen, 

skapas ett vi och ett dom. För att skapa ett vi, en gemenskap, behövs helt enkelt ett dom, 

motståndarna (Fundberg 2003:132). 

 

Vi mot motståndarna blir här som tydligast inom fotbollen, hävdar Fundberg, hur ett »vi«, står 

mot ett »dom«. Hur en gemenskap finns mellan spelarna i laget men inte med motståndarna i 

det andra laget. Även på träningarna används lagets färger och emblem på spelarnas 

träningskläder. Här finns det inget motståndarlag, istället märks det vilka som tillhör kärnan av 

spelarna i laget, de som har accepterats och blivit tilldelade lagets träningsklädsel. Tydligt ser 

jag hur detta skiljer spelare som är med i laget, från de som är nya, och på så sätt representerar 
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laget. Detta kan bero på flera orsaker. Dels kan det vara en ny spelare som är nere för att träna 

för första gången, dels att några helt enkelt inte har hunnit tvätta sina kläder från tidigare 

träningar eller har valt en annan träningsuniform. Informanten Thomas menar att »vi- känslan« 

i laget utgår ifrån tränaren: 

 

Jag tror att när man /…/ det börjar ju från att ledaren börjar med att se till att alla som 

kommer på träningarna, att han får med dem, att varje individ i laget känner sig som en 

del av laget, så det är så jag tror att »vi-känslan« kommer. Det gör ju även att man genom 

blir uttagen till matchen eller att man är med under den här resan hela säsongen och ser 

hur den går. /…/ Det finns ju vissa spelare som de jag vet inte om de har skrivit på för 

laget, men de får vara med och träna. Kanske de känner sig utanför laget (Thomas 2016-

04-20).   

 

Thomas uttrycker en ambivalens i fråga om lagkänslan, han tror att somliga spelare kan känna 

sig exkluderade. 

     Lagets färger och klubbemblem kan liknas med olika nyckelsymboler (Ortner 1973:1339f), 

de kan liknas med symboler som för en känsla till en nation eller religion, en nations flagga 

eller det kristna korset (Ortner 1973:1339f). Andra exempel på nyckelsymboler kan vara 

hemmet eller bilen (jfr Ehn & Löfgren 2001:23, och Kaijser & Öhlander 2011:22f). Olika 

symboler som i olika situationer är betydelsefulla, för fotbollen fungerar klubbmärket som en 

symbol för ett lag och en gemenskap.  

 

Omklädningsrummet 

I omklädningsrummet skapas en gemenskap för spelarna och ledarna, det fungerar som en plats 

som kan kallas för fotbollens »vardagsliv«. Innan träning eller match samlas herrlaget i 

omklädningsrummet på idrottsplatsen och byter om från privata kläder, till match- eller 

träningskläder med gemensamma färger och med ett klubbmärke på bröstet och kliver in i en 

kollektiv gemenskap. 

     Fundberg beskriver omklädningsrummet som den intima zonen och att det inom 

idrottssammanhang finns få miljöer som har tillskrivits en mer symbolisk kraft än 

omklädningsrummet. Det är också i denna slutna miljö som uppdelningen mellan kön är väldigt 

tydligt, en plats där man byter om tillsammans, en maskulin värld. »Där får inga blickar från 

det motsatta könet finnas« (Fundberg 2003:73).  
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Fotbollen är en situation, en frizon, där pojkarna och ledarna hyllar en form av 

maskulinitet som skiljer sig från andra former utanför verksamheten. Pojkfotbollenens 

vardag blir därmed en reflexiv arena för tolkningar av maskuliniteter, där samhällets 

strävan mot jämlikhet inte har något gensvar. Spelarna ledarna och ledarna kan för ett 

ögonblick dra sig undan samhällets diskurs, väl medvetna om den, för att »leka« med en 

annan ordning och maskulinitet som de lämnar i samma stund som de stiger ut ur 

omklädningsrummet. Pojkfotbollen, de verbala och kroppsliga praktiker som uttrycks 

där, och samhället speglar därmed inte varandra, snarare är relationerna mellan dem 

betydligt mer paradoxala och motsägelsefulla (Fundberg 2003:150). 

 

Med de maskulina praktiker som utspelar sig i omklädningsrummet den intima zonen i 

Fundbergs undersökning, finns ett samband med miljön i det omklädningsrum som jag 

undersöker. Samtidigt är det viktigt att påpeka att jag i min undersökning inte hörde ord som 

»kärring« eller »bögen«, även om spelarna berättar om dessa erfarenheter under intervjuerna. 

Detta kan vara ett resultat av en medvetenhet hos spelarna och ledarna om att jag är närvarande 

i omklädningsrummet och därför uppfattas som främmande i deras intima zon. Karl, en av 

spelarna säger i intervjun att omklädningsrummet är en miljö där könsord och svordomar 

används hela tiden, Karl menar också att det kanske inte är en plats för alla: 

 

De e ju en grabbmiljö… det är det. Man vill inte sätta in en tjej i det omklädningsrummet 

liksom… i alla fall inte någon som är känslig. Det är också sånt där som… de har alltid 

varit så det bara fortsätter liksom, nu har dom ju för sig… tar de (domarna, min anm.) väl 

rött kort direkt på könsord på planen i alla fall. Så det är ju någonting som faktiskt de har 

fått bort lite grann, skulle jag tro i alla fall (ur intervjun med Karl 2016-04-25). 

 

Vidare berättar spelaren Karl om hur han tror att denna kvinnosyn existerar på samtliga nivåer 

i manliga fotbollsmiljöer. Han talar om en arbetskollega till honom, en sjukgymnast, kollegan 

har jobbat med ett elitlag i en av Stockholms allsvenska klubbar. Han har berättat för Karl hur 

spelarna och ledarna där beter sig: 

 

Han har varit med i a-laget några gånger liksom. Fan, vad är svinigt alltså! De där är ju 

vuxna män, sitter där 35 åringar och det enda de kan prata om de är… det är antingen 

tjejer eller också går de runt och svär liksom, bara sådant hela tiden. Så att det där 

genomsyrar… det var ett exempel från elitfotbollen. Menar det genomsyrar nog alla 

liksom (ur intervjun med Karl 2016-04-25). 
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Återigen är det fråga om en »grabbighet« som omklädningsrummet signalerar, en maskulin sfär 

där åsikter om kön och sexualiteter används på ett sätt som i resten av samhället skulle vara 

omöjligt. På jobbet till exempel skulle det bli konstigt att säga: kom igen gubbar! sluta bete er 

som kärringar! Där skulle det uppfattas som väldigt sexistiskt och dessutom felaktigt. Detta 

stöds av Fundbergs studie där han talar om hur vissa situationer kan se annorlunda ut i 

omklädningsrummet jämfört med i hemmet. Hur en ledare och en spelare i hemmet relaterar 

till övriga familjemedlemmar på ett »normalt« sätt, som äkta make och som son. Detta beteende 

skiljer sig från hur de uppträder i omklädningsrummet såsom ledare och spelare där de agerar 

på ett annorlunda sätt. Att benämna kvinnor som »kärringar« sker till exempel ofta i 

omklädningsrummet men sällan i hemmet hävdar Fundberg (Fundberg 2003:148). 

     Omklädningsrummet är också en plats som bryter mot det vardagliga livet i hemmet eller på 

arbetet. En rituell ceremoni utspelar sig i avklädningen från det vardagliga till påklädningen till 

det gemensamma, från make och kollega till fotbollsspelare och fotbollsledare. Å ena sidan kan 

omklädningsrummets miljö upplevas som en speciell heteronormativ miljö där sociala praktiker 

utförs på annorlunda maskulina villkor än på en arbetsplats, där spelarna och ledarna kanske 

beter sig annorlunda. (jfr Fundberg 2003:152). Å andra sidan som poststrukturalismen påpekar 

att maskuliniteten är föränderlig genom sociala praktiker kan den påverkas och förändras 

(Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 1999:17f).  

     En sak som jag har observerat i omklädningsrummet och på planen är att det främst är 

ledarna som skämtar om invandrare. Under en spelövning på en träning ropar en av tränarna till 

en spelare med invandrarbakgrund: »Fan! Ni bränner inte bara bilar i Angered! Ni har ju teknik 

också!« (ur mina fältanteckningar 2016-04-27). Även om det främst är ledarna som står för 

skämten, skrattar oftast spelarna tillsammans med dem. Att skratta ihop beskriver Fundberg 

som ett sätt att lösa potentiella konflikter inom laget, det kan även fungera som kännetecken på 

att man är »en i gänget«. Just att vara »en i gänget« har en påverkan på hur man berättar och 

hur man tar emot skämtet.  

     I mina intervjuer berättar alla informanter att de inte kan minnas att de har känt sig 

diskriminerande inom fotbollen. Däremot tror de att de nog skulle känna sig diskriminerade och 

kränkta om det skedde i annan miljö. Informanten Thomas, som har utländskbakgrund berättar 

att han aldrig känt sig etniskt diskriminerad inom fotbollen, däremot har det hänt honom i 

arbetslivet (ur intervjun med Thomas 2016-04-20). De skulle inte heller berätta ett skämt som 

det ovanstående för en okänd person (ur intervjun med Stefan 2016-05-01). Patrik en av de 

yngre spelarna i laget, berättar om hur han mår dåligt av att höra nedvärderande skämt om 

kvinnor och tycker inte att dessa hör hemma i omklädningsrummet. På frågorna hur det talas 
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om det motsatta könet och hur det till exempel kan beskrivas i termer såsom: »sluta spela som 

ett gäng kärringar«, svarar han: 

 

Det där är en av fotbollens baksidor för mig … jag kan tycka att det nästan är jobbigt 

ibland att folk säger sådana grejor. Det är ju nästan jobbigt… det träffar ju inte mig 

personligen, så ser jag det som. Men jag tycker att det är tråkigt… det är… det skorrar 

alltid falskt när jag hör en tränare säga det i ett omklädningsrum. Och det händer 

verkligen ofta. /…/ Precis sådana saker, »spela som kärringar« eller vad det nu kan vara, 

»spela som tjejer«, för den delen. Å sen så… det är ju svårt också, för det är ganska djupt 

rotat, alltså från äldre ner i yngre åldrar förs det ju vidare. Men det får man väl försöka 

»skaka av sig« liksom (ur intervjun med Patrik 2016-04-27). 

 

På frågan om han tror att detta är något som man får genom fostran från ungdomsledare och att 

detta skulle kunna förebyggas, genom utbildningar om genus? Absolut, svarar han på frågan 

om fostran, men han tror inte att det är en aktiv del men definitivt en passiv. Han talar om hur 

han själv till exempel brukar använda sig av ett annat ord för att beskriva en 

uppvärmningsövning som kallas för »indianhopp«. Patrik kallar istället denna övning för 

»enfotahopp«, det är ingen stor sak egentligen och det är nog inte så många som egentligen bryr 

sig om den kallas »indianhopp«, menar han.  

     För honom är det ändå viktigt att man är medveten om småsaker och han beskriver sig själv 

som lite extrem när det gäller detta, men samtidigt tror han att det krävs att många fler blir 

medvetna om detta för att kunna förändra synen på det (ur intervjun med Patrik 2016-04-27).  

Stefan, en av ledarna i herrlaget, har tränat Patrik även som ungdomsspelare och därför frågar 

jag Stefan om han känner igen sig i den maskulina jargong som Patrik tidigare nämnt. Stefan 

berättar i vår intervju att sättet att prata om kvinnor och likaså omklädningsjargongen har 

förändrats. Jargongen beskriver Stefan som rå men hjärtlig, men att många skämt och uttryck 

som förut var normalt skulle idag förmodligen upplevas som kränkande eller till och med 

förnedrande. Han berättar att hans tränare kunde uttrycka sig om det kvinnliga könet på ett så 

pass grovt sätt att han knappt vågar berätta om det för mig under intervjun (ur intervjun med 

Stefan 2016-05-01). När Patrik refererar till sin idrottsfostran så spelar Stefan en stor roll i den 

och på samma sätt har Stefan fått sin fostran från en äldre generation. Spelaren Patrik resonerar 

kring att genuspraktiker är något som »förs ner från äldre ner i yngre åldrar«, vilket alltså skulle 

kunna innebära att detta är något som filtreras genom generationerna. Om det visar att Stefan 

är mer medveten än sin tränare och att Patrik är ännu medvetnare än Stefan skulle detta betyda 
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att genuspraktikerna kan förändras och inte är någonting som är fixerat. Detta kan vara en 

anledning till att jag inte hört ord som »kärring« under mina observationer, varken på eller 

utanför planen. 

     I Fundbergs studie framkommer att dessa ord används flitigt (Fundberg 2003), men även 

sedan denna undersökning gjordes har ganska många år förflutit. Om man börjar utmana dessa 

heteronormativa, maskulina praktiker så tolkar jag att det som att dessa över tid kommer att 

förändras. Detta visar även på att makten finns i språket och att talet om kvinnan blir till en bild 

av talarens verklighet (Foucault 2002).       

    Detta är slutsatser man kan dra utifrån mitt empiriska material, men det behöver inte betyda 

att det ser likadant ut i andra lag. 

  

3: LAGET ELLER JAGET?    

Skillnader mellan spelare   

Under min första observation av lagets träningar går jag och en av tränarna tillsammans ner till 

fotbollsplanen från omklädningsrummet, vi samtalar om laget och om träningar. Då berättar 

han för mig hur han upplever skillnader i laget från tidigare säsonger: »Det är skönt att inte 

längre vara bakbunden. Efter alla år som huvudtränare är det skönt att inte ha allt ansvar längre, 

man kan slappna av på ett annat sätt. Det är inte heller så många »brorsor« nere som stökar och 

bråkar så det är inget tjafs längre«, säger han och fortsätter promenaden mot fotbollsplanen (ur 

mina fältanteckningar 2016-03-31).  

     Att laget inte längre består av »brorsor« som tränaren säger, syftar på att det är färre spelare 

från förorten och spelare med »invandrarbakgrund«. De är alltså en av anledningarna bakom 

att det har varit stökigt och bråkigt i och runt laget tidigare säsonger, hävdar han. (ur mina 

fältanteckningar 2016-03-31). Laget som han syftar på återkommer senare i min intervju med 

honom. Tiden med »det kaosartade seniorlaget« var en tuff period med nedflyttningar i 

divisioner då han fick ta hand om laget. Under den perioden fanns det många spelare med en 

dålig attityd säger tränaren. Vidare i intervjun pratar vi om hur man visar varandra respekt och 

om det finns skillnader mellan olika spelare. Om de regler som finns berättar han att de skiljer 

sig åt beroende på ålder, men att regler om respekt är något som man försöker lära ut till lagen 

oavsett åldersgrupp. Att hålla tiden, är en sådan regel, att komma i tid till lagets samlingar och 

meddela om man blir sen eller inte kan komma. Att lära spelare att »laget går före jaget« är en 

regel som han tycker är viktig (ur intervjun med Stefan 2016-05-01).  
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Tränaren anser att det finns skillnader mellan »etniskt svenska« spelare och spelare med 

»invandrarbakgrund«. Att de senare tänker på ett annorlunda sätt än »Kalle från Bollnäs«. 

Tränaren menar att det är skillnad på en spelare som kommer från Rinkeby, som kanske har 

erfarenheter från krig, mot att vara uppvuxen på den svenska landsbygden. Han berättar också 

att han gör skillnad på hur han pratar med spelarna, spelare med »invandrarbakgrund« tilltalas 

på ett hårdare sätt: 

      

Man pratar med deras ord, lite hårdare ord kanske, men ändå det är det de… hårdare ord 

kanske. För en medel-nisse från landsorten så kanske de skulle det höras lite hårdare. De 

pratar på ett hårdare sätt fast det är med kärlek (ur intervjun med Stefan 2016-05-01). 

 

Tränaren hävdar att det finns en »förortsjargong« som man lär sig med tiden, det är också viktigt 

menar han att förstå med vilka av spelarna som man kan prata på det sättet. Jag frågar honom 

om det han kallar »att prata på ett hårdare sätt fast med kärlek« är ömsesidigt och det anser han 

att det är men att det bygger på att man känner varandra så pass väl eftersom man ingår i en tajt 

grupp (ur intervjun med Stefan 2016-05-01). 

     Stefan hävdar också att »det svenska« är mycket mera strukturerat, man vill att det mesta 

ska fungera och jämför detta med två afrikanska spelare i laget som han menar har en 

annorlunda uppfattning om exempelvis att passa tider. De kan försvinna en vecka eller två och 

sedan komma tillbaka som om ingenting har hänt, de har ett annat sätt säger han (ur intervjun 

med Stefan 2016-05-01).  

     I den idrottsvetenskapliga texten Idrotten som integrationsarena? (2000) hävdar Tomas 

Peterson att idrotten i Sverige bygger på egenskaper som kopplas till det svenska samhället. Att 

det finns likheter mellan hur fotboll spelas i ett land och hur landet är socialt, kulturellt och 

politiskt organiserat. Ett svenskt fotbollsideal beskrivs med ord såsom: sammanhållning, moral, 

disciplin, kyla och klokskap. Mot denna bild ställs den av »invandrarspelaren« med samma 

stereotypa egenskaper som: tekniska, improvisatoriska, odisciplinerade, oorganiserade och 

individualistiska (Peterson 2000:161).    

     Alltså kan man se hur det Peterson hävdar stämmer överens med det tränaren min intervju 

beskriver. Dessa skillnader i mentalitet, mellan »etniskt svenska« spelare och spelare med 

»invandrarbakgrund« som han beskriver med orden: »laget går före jaget« syftar på egenskaper 

som beskrivs i Petersons text. Samtidigt som det politiska klimatet skiftar och 

folkhemsmodellen ifrågasätts av nyliberalismen på 1970-talet anser Peterson att: 
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 Den eviga motsättningen mellan individen och gruppen flätas in i beskrivningarna av 

vad striden handlade om: grå, tråkig, kollektivistisk betongfotboll ställdes mot 

champagnefotboll med individen i centrum, »lirarens« klackar och tunnlar ställdes mot 

den robotaktiga fyrbackslinjens monotona offsidefällor, leken och improvisationen 

ställdes mot det datorstyrda, programmerade (Peterson 2000:161).      

 

Det som Peterson konstaterar är att fotbollen ständigt utformas i ett samspel, som han anser ofta 

är motsättningsfullt mellan individuella och kollektiva egenskaper. På så sätt behöver det alltså 

inte bara vara en negativ egenskap att vara teknisk eller individualistisk, det kan även vara 

eftersträvansvärt hävdar Peterson (Peterson 2000:161). 

     Jag avser att använda Petersons slutsatser för att diskutera hur mitt material visar en liknande 

motsättning i föreställningarna mellan individuella och kollektiva egenskaper. Stefan berättar i 

intervjun att det är spelare som först och främst följer lagets regler och moral och som offrar 

sig för laget är de som väljs ut till match: 

 

Först och främst nu så är det så, vi har flera spelare som är duktiga, men som är lite… 

som inte sköter sig. Då är det sagt att vi hellre väljer de som är där och som sköter sig, 

som jobbar och sliter för laget /…/ det är så klart att kunskap vill man ha, men det har 

varit prio på att ha killar som jobbar och sliter för gruppen (ur intervjun med Stefan 2016-

05-01). 

 

Samtidigt som Stefan hävdar att kollektiva egenskaper går före i laguttagningar så spelar det 

roll från vilken tidigare klubb spelaren kommer ifrån, ifall han kommer från en bättre division 

så kan de större kunskaperna och hur bra han är individuellt påverka uttagningen (ur intervjun 

med Stefan 2016-05-01). Även hos spelarna finns det olika föreställningar om spelare från 

andra länder. I intervjun med spelaren Henrik förklarar han hur kopplingar till olika länder kan 

göra att han tänker att spelare därifrån ska inneha olika egenskaper: 

 

Skulle det komma hit en spelare från England, då kanske man tänker att den här killen är 

lite tuffare än oss, tänker man på någon från de varmare breddgraderna så kanske man 

tänker att han är lite mer teknisk, snabb, så att… jag tror att det är väl en sådan bedömning 

som jag kanske skulle göra om man får höra. Man ser ju att det smäller på rätt bra i 

Premier League (den högsta engelska fotbollsdivisionen, min anm.) om man jämför mot 

i Allsvenskan (den högsta svenska fotbollsdivisionen, min anm.) så en sån skulle väl… 
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det är väl det som jag kan tänka mig att man kanske skulle göra (ur intervjun med Henrik 

2016-04-28). 

 

Samtidigt påpekar Henrik att dessa föreställningar kan vara helt felaktiga, det kan ju vara en 

spelare från Chile som spelar tuffare än en spelare från England. Sen tycker han att det 

egentligen inte spelar någon roll från vilket land man kommer ifrån alla är ju välkomna. Han 

påpekar att det i laget finns en blandning av nationaliteter, vilket han också tycker är roligt (ur 

intervjun med Henrik 2016-04-28).  

     Att fotbollen är mer inkluderande än andra delar av samhället framhåller spelaren Patrik 

ifrån intervjun, han menar att det framförallt är i fråga om genus är som herrfotbollen agerar 

exkluderande:   

 

Jag tror att fotbollen är ganska inkluderande, jag tror att på de flesta punkterna så är det… 

sett till invandrarbakgrund eller etnicitet så tror jag att det är mer inkluderande än många 

andra sammankomster, liksom jag tror att det är lite mindre… eller den är mer 

exkluderande när det gäller kanske homosexualitet lite grann, men framförallt genus som 

jag tror är den större utmaningen just nu (ur intervjun med Patrik 2016-04-27). 

 

Å ena sidan framhåller spelarna och ledaren det som positivt med en blandning av etniciteter 

inom laget, det framkommer en bild av fotbollen som en gemenskap för alla oavsett vilken 

hudfärg en spelare har. Å andra sidan finns det en föreställning om egenskaper som skiljer 

»svenska« spelare och »invandrarspelare« åt. Tränaren Stefan pratar om hur »de« har en annan 

mentalitet och att han bemöter och behandlar spelare från förorten på ett annorlunda sätt än en 

spelare från landsorten. Spelaren Henrik talar om hur han gör sig olika föreställningar om 

egenskaper hos spelare med utgångspunkt i deras nationaliteter. Även om han påpekar att 

föreställningarna inte behöver vara korrekta, särskiljer han »dem« från »svenska« spelare. 

Dessa föreställningar återskapar den stereotypa bilden av »invandrarspelaren«, som Peterson 

diskuterar, med dennes egenskaper såsom: teknisk, improvisatorisk, odisciplinerad, 

oorganiserad och individualistisk. »Invandrarspelaren« blir den avvikande motsatsen till det 

svenska idrottsidealet (Peterson 2000:161). Tränaren Stefan menar att idealet är bland annat: 

»laget före jaget« mentalitet. 

     Fundberg hävdar att det finns markerad identifikation och omarkerad identifikation, som 

visar sig hur man beskriver andra genom en markering och hur man upplever sig själv som 

subjekt och omarkerad. Fundbergs utgångspunkt är att det i varje samhälle, tid och sammanhang 
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finns exempel på omarkerad- och markerad identifikation. Det senare visar vad samhället, tiden 

och sammanhanget uppfattar som normalitet (Fundberg 2003:182). Det »normala« behöver 

alltså inte markeras som normalt men det »avvikande« måste markeras som avvikande: 

 

 I idrottens sammanhang talas det till exempel om invandrarfotboll, juniorfotboll, 

damfotboll, och slutligen om fotboll. Att det sista handlar om män är givet, annars skulle 

det vara markerat med ett epitet (Fundberg 2003:182).  

 

När spelare och ledare benämner andra spelare med en markerad identifikation kopplad till 

etnicitet som till exempel »invandrarspelare« så visar de samtidigt medvetet eller omedvetet, 

att de identifierar sig själva som omarkerade. Genom att bekräfta andra som avvikande 

bekräftas de samtidigt själva som normativa (jfr Hörnfeldt 2009:243). Att vara bärare av 

normalitet är något som den privilegierade sällan är medveten om, istället utgår och handlar 

man med automatik utifrån det normativa som gäller i samhälle, tid och sammanhang (jfr 

Fundberg 2003:182, Hörnfeldt 2009:243). Med begrepp som bärare av normalitet avser jag att 

visa hur spelare och ledare i min undersökning använder en position där de genom att vara 

bärare av normalitet kan särskilja de som är avvikande.  

     I intervjun med Erik, en av veteranspelarna, framkommer detta tydligt när han berättar om 

gemenskapen inom laget. Han hävdar att för honom spelar det ingen roll varifrån en spelare 

kommer, det är hur han beter sig som är avgörande, anser han. När vi pratar vidare om det i 

intervjun benämner Erik ändå en av spelarna som »utlänning«. Genom att bekräfta spelarens 

etniska ursprung, bekräftar Erik honom samtidigt som avvikande (jfr Fundberg 2003:182).  

 

Jag tror inte det spelar någon roll i alla fall har det inte gjort så för mig och de som jag 

har lirat med. Det har aldrig varit ett problem om det kommer en utlänning alltså eller om 

han kommer ifrån Småland eller va fan Lappland eller vad det är eller mörkhyad eller 

ljus, det har inte spelat någon roll. Lite rasist är man ju, men inte så, de e bara för att man 

drar alla över en kam, men när de kommer till ett fotbollslag är det ju annorlunda eller i 

en grupp /…/ Jag ju mött mycket invandrarlag, där finns det ju också svenskar i 

invandrarlagen men många av dem är ju jättetrevliga killar oftast. Men det är landskamp 

man spelar, och då kan de spela fult, men det finns ju fula fotbollsspelare som är svenskar 

eller danskar också. men jag har ju mött många alltså som… de kan ju många fula ord 

(ur intervjun med Erik 2016-04-14).      
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Bilden av utlänningen blir tydlig när Erik beskriver att det finns »invandrare« och så finns det 

personer från »Småland« och »Lappland«. Det är alltså i hans tankesätt inte förenligt att ha ett 

osvenskt utseende och ändå vara smålänning, bilden av en nationell gemenskap förenad genom 

en kultur och ett specifikt utseende (jfr Berg:2007:39).   

     Jag har tidigare diskuterat synen på »invandraren« som: fotbollsspelare och lagkamrat, 

vidare kommer jag i avsnittet om de så kallade »invandrarlagen« diskutera om »invandraren« 

som motståndare.    

 

De så kallade »invandrarlagen« 

Tidigare i min uppsats diskuterar jag hur motståndaren bekräftar gemenskapen kring »vi-

känslan« i laget. Alltså att »dom«, motståndarna skapar ett »vi«, det egna laget. Under mina 

första intervjuer kommer ett annorlunda uttryck för »dom«, motståndarna – »invandralagen«. 

Magnus, en av veteranspelarna som jag träffat, berättar om att detta var lag som hade ett rykte 

om sig att slåss och spela ojuste ute på fotbollsplanen. Så här säger han till exempel om hur han 

själv upplevde de första mötena:  

  

Då när de här så kallade invandrargängen börjar dyka upp… i seriesystemen och sådär. 

Då vet jag att det var väldigt… de hade ett rykte om sig liksom att de var hårda, tuffa och 

de kunde börja slåss, precis när som helst. Då blev det så att man… var väl lite grann på 

tå, man var lite rädd och sådär… Om man sparkade ut bollen över sidlinjen till exempel: 

då gick man gärna själv och hämtade den istället för att låta dem göra det, eftersom det 

var deras boll. /…/ För att undvika allt jävla bråk och skit (ur intervjun med Magnus 

2016-04-15).  

 

Samtidigt påtalar han i intervjun att han aldrig har varit med om ett slagsmål på fotbollsplanen, 

inte heller de senaste tjugofem åren som han har spelat veteranfotboll mot dessa lag. »Nu för 

tiden är det inga problem, de bråkar inte mer än vad vi gör på planen«, säger Magnus. Det har 

alltså aldrig förekommit några slagsmål vid dessa matcher, däremot fult och hårt spel på planen. 

Vad jag kan utläsa av det Magnus säger är att spelare i hans lag på ett sätt förhåller sig till ryktet 

om de våldsamma invandrarlagen när de springer och hämtar bollar åt det andra laget, för att 

slippa bråk.  

     I texten: Möten på fotbollsplan (1996), beskriver Jesper Fundberg, olika möten på 

fotbollsplanen mellan »invandrare« och »svenskar«. Där beskrivs matcherna som 

konfliktladdade sammandrabbningar, på fotbollsplanen. Ända sedan fotbollsspelande 
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invandrarföreningar först började närvara inom svensk fotboll har diskussionerna om dem 

funnits, och »invandrarlagen« har setts som problematiska. Ett av dessa lag är 

fotbollsföreningen Juventus från Västerås. Föreningen startades 1948 av italienska immigranter 

på ASEA. Det dröjde inte lång tid innan tidningar började skriva rapporter om problem kring 

klubbens uppförande. I en tidningsartikel från Aftonbladet 1956 skriver journalisten hur 

immigrantklubben från Västerås snabbt blivit ett av Sveriges mest omskrivna lag, men inte för 

deras fotbollsprestationer utan på grund av de slagsmål och polisingripanden som följt i 

klubbens spår, sedan den bildades 1948. Säsongen 1955 ledde Juventus spelares handlande till 

att hela laget stängdes av (Fundberg 1996:9).  

     Veteranspelaren Magnus, berättar att det vid två tillfällen hänt att lag från deras serie blivit 

uteslutna av fotbollsförbundet. Anledningen är att det har varit bråkigt och stökigt i samband 

med deras matcher. Den ena avstängningen var för två år sedan och den andra skedde för tio år 

sedan (ur intervjun med Magnus 2016-04-15). Till skillnad från rapporterna om fotbollslaget 

Juventus i Fundbergs text så berättar Magnus i intervjun att laget som blir uteslutet av 

fotbollsförbundet är ett »etniskt svenskt« fotbollslag.  

     Fundberg hävdar i sin text att Stockholms fotbollsförbund med anledning av att de så kallade 

»invandrarlagen« drar på sig en högre andel längre bestraffningar beslutar Stockholms 

fotbollsförbund att införa en lista över bestraffningar. De kallar listorna för »busligan« och den 

»svarta listan« och en sammanställning av grövre och längre avstängningar inom fotbollen i 

Stockholm, presenteras av förbundet.  

     De som toppar listorna är spelare med »invandrarbakgrund« och »invandrarlag«. Fundberg 

skriver att om man ser till antalet lag som representeras på listan så är inte »invandrarlagens« 

andel av bestraffningar särskilt alarmerande, 24 procent av ärendena rör dem. Däremot finns 

det en kvalitetsskillnad i bedömningen, där »invandrarlagen« drar på sig grövre och längre 

avstängningar. På grund av detta startar Stockholms fotbolls- och idrottsförbund våren 1993 ett 

projekt de kallar »fotboll för invandrare«. Vidare visar det sig att en möjlig förklaring till att 

dessa lag blivit hårdare bestraffade var en bedömningspraxis, redan efter ett år minskade 

bestraffningarna kraftigt (Fundberg 1996:6). De hårda tongångarna i debatten kring 

»invandrarlagen« och konflikterna mellan »svenskarna« och »invandrarna« på fotbollsplanen, 

måste nog ses som ett problem för idrotten (a.a.:9).  

     Dessa möten och konflikter är något som kan jämföras med till exempel skolan. I sin 

avhandling: Vid framtidens hitersta gräns (2010) beskriver etnologen René León Rosales hur 

elever med invandrarbakgrund upplevs som problematiska, som i skolverkets rapport: Elever 

med utländsk bakgrund (Rosales 2010:13). På samma sätt som »invandrarlagen« ställs mot 
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idrottens svenska ideal (Peterson, 2000:161) ställs eleverna i skolan mot det normativa 

»svenska«. Detta är något som Rosales påpekar att dessa elever är medvetna om, inte bara om 

sin roll i skolan, utan också om sin klasstillhörighet i samhället. Rosales hävdar att eleverna 

uppfattar vissa yrken som otillgängliga för dem. När till exempel en av eleverna intervjuas, om 

vad han tror att han kommer att arbeta med, först beskriver att han vill bli pilot men senare 

ändrar sig och säger att han vill bli pizzabagare (Rosales 2010:190).  

     Etnologen Magnus Öhlander beskriver hur invandrare diskrimineras inom den svenska 

sjukvården. I antologin Bruket av kultur (2005) framställs patienter med invandrarbakgrund 

som mera besvärande än de svenska patienterna. I båda studierna framkommer en ideal 

tankefigur som en matris för vad som är idealt. Inom skolan är det den ideale eleven (Rosales 

2010:57) och inom vården finns det en ideal patient (Öhlander 2005:267).  

     Genom dessa slutsatser vill jag visa på ett samband mellan hur invandraren framställs som 

det avvikande mot det normativa »svenska« i flera miljöer och institutioner såväl som inom 

fotbollen. 

   

4: SLUTDISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

Syftet med min undersökning har varit att undersöka hur man blir bedömd som fotbollsspelare 

och om detta görs utifrån kunskaper och färdigheter som fotbollsspelare, eller efter etniska och 

kulturella skillnader.  

     Ser synen på jämlikhet och gemenskap inom ett lag annorlunda ut i kontrast till den 

migrationsdebatt som dominerar utanför omklädningsrummet, eller ser den ut på samma sätt? 

     Jag hade innan studien en egen, hypotes utifrån egna erfarenheter, om att fotbollen kunde 

fungera som en annorlunda social och etnisk mötesplats. Genom intervjuer med 4 spelare och 

1 tränare från ett fotbollslag och 2 intervjuer med veteranspelare samt fältanteckningar har jag 

undersökt om det fanns likheter och olikheter med samhället i övrigt. Undersökningen: i en 

avgränsad maskulin miljö hos ett fotbollslag, har jag letat efter svar på min frågeställning:  

 

 Hur skapas gemenskap och exkludering genom exempelvis föremål och språk?   

 Hur beskrivs invandrare av de intervjuade? 

 Vilka normer och ideal uttrycks? 
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Genom det teoretiska poststrukturalistiska perspektivet har jag studerat praktiker för 

identitetsskapande processer och hur detta görs. Den konstruktivistiska synen på subjektet 

innebär att subjektet skapas och omskapas, det vill säga att subjektet inte har fixerade medfödda 

egenskaper, är en central tanke som jag haft med mig i min studie om dessa processer. 

Människan är en varelse fri att handla utifrån sina egna förutsättningar och erfarenheter och 

skapar sig själv som subjekt genom att lägga till och ta bort eller positionera sig mot andra.  

    När det kommer till synen på kvinnligt och manligt har jag använt mig av ett 

maskulinitetsbegrepp baserat på etnologen Jesper Fundbergs studie om pojkfotboll i en 

maskulin värld.     

     Jag har använt mig av Helena Hörnfeldt och Jesper Fundberg för att försöka se hur etnicitet 

och maskulinitet skapas i normaliseringspraktiker. 

     Det postkoloniala teoretiska perspektivet har för mig varit användbart genom att använda 

tidigare etnicitetsforskning för att visa hur det inom fotbollen utgår ifrån en västerländsk syn i 

bedömningen av fotbollsspelare och fotbollslag med invandrarbakgrund. Utifrån rasifiering 

bedöms många människor efter sitt utseende som invandrare trots att de är födda i Sverige, detta 

leder också inom fotbollen till att många föreställningar görs om en spelares egenskaper utifrån 

sitt etniska utseende.  Hur det normativa bekräftas av det som är avvikande 

identitetsmarkeringar och hur de positionerar sig mot det kvinnliga när de befinner sig i en 

maskulin miljö. Detta har jag i min uppsats studerat och kommit nära i en fotbollsspelares 

vardagsliv. 

 

Slutdiskussionen 

Det starkaste sättet som »vi« görs mot »dom« är vid matchspel. Tävlingsfostran skapar denna 

»vi-känsla« där det absolut viktigaste är att kliva av planen med rätt resultat. Individen 

underkastas lagets bästa och i och med det borde alltid de bäst skolade befinna sig på plan vid 

matchstart, oavsett etnicitet. Den som inte följer de regler som satts upp för spelarna kommer 

heller inte att bli uttagen till match, att man inte följer reglerna kan bero på att man saknar 

svensk idrottsfostran. 

     Tidigt i min undersökning upptäckte jag ett speciellt språk som jag i min uppsats benämnt 

som fotbollsspråket. Det är ett språk som visar sig under taktiska genomgångar på träningar och 

matcher, men även en terminologi som spelarna använder för att navigera med hjälp av under 

spelet ute på planen. Vissa av dessa uttryck meddelas också genom fotboll på tv där 
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kommentatorer förmedlar ett liknande språk till tittarna. Detta är en språklig praktik som förenar 

spelarna och de som är fotbollsintresserade genom vissa uttryck som används inom idrott. 

     Det framkommer i mina intervjuer att exempelvis instruktioner och taktik ges i första hand 

på svenska, med svenska fotbollstermer Jag har vid mina observationstillfällen kunnat 

konstatera att detta leder till att den som inte förstår heller inte kan göra sitt bästa, eller ur 

tränarens synvinkel – rätt sak vid rätt tillfälle. »De« har ett annat språk, en förortsjargong, som 

tränaren säger att han använder när han pratar med somliga spelare. Detta kan förmodligen 

upplevas som utpekande av en annorlundahet, tränaren skapar med dessa ord en markerad 

identifikation. Det normala är att inte tala med en förortsjargong. 

     Av- och påklädningen i omklädningsrummet är en rituell ceremoni där vardagsmänniskan 

förvandlas till fotbollsspelare och kliver in i en kollektiv gemenskap. Värderingar finns på en 

glidande skala där åsikter om kön uttrycks på olika sätt innanför och utanför den liminala zonen. 

Somliga är bekväma med detta, andra känner sig illa till mods när fraser som »spela inte som 

kärringar« används. I mina intervjuer har det framkommit att detta är sociala praktiker som 

verkar förändras, lite för var generation och man är medveten om gränsen som 

omklädningsrummet utgör. 

     Min hypotes var att fotbollen kan fungera som en social och etnisk mötesplats där man kan 

mötas på andra villkor, än villkor grundade på etniska och kulturella skillnader.  

     Gemenskapen inom laget bygger på en idrottslig fostran där den ideale lagspelaren utgörs 

av den som är bäst på att förstå och spela fotboll. Denne spelare måste även följa vissa uppsatta 

regler som lärts in under lång tid i fotbollsklubben. Det är dock svårt att bli denne ideale spelare 

om man inte fostrats i den svenska idrottskulturen, enligt både intervjuade spelare och tränare. 

En gemenskap som bygger på utpekandet av ett motståndarlag skapar en »vi-känsla», men inom 

laget finns det andra »vi« och »de«. Inom det egna laget används »vi« av flera av de intervjuade 

när de syftar på »svenskar«. Man använder sig således av en markerad identifikation för att 

positionera sig mot »de andra«. »Icke-svenskar« tillskrivs egenskaper som står i 

motsatsförhållande till de »svenska« egenskaperna som man anser finns, alternativt först målar 

upp en bild av med utgångspunkt bland annat i hur elitfotboll spelas i andra länder.  

     En nyckelsymbol som överskrider etniciteten är klubbemblemet, där kan »personer med 

utländsk bakgrund« vara en del av lagets »vi«, medan den nye spelaren inte riktigt får vara med 

innan matchtröjan är på.  
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LITTERATUR OCH KÄLLFÖRTECKNING 

 

Otryckta källor 

Anteckningar från fältarbete utfört vid en idrottsplats i Solna kommun, mars – maj. 

Fältanteckningar från observationer, inspelade intervjuer och inspelat media-material från 

Viasatsport finns i författarens förvar. 

 

Intervjuerna 

Erik - veteranspelare 

Intervjudatum: torsdagen den 14 april 2016 

Intervjuplats: hemma hos informanten i Solna 

Ålder: 66 

Började spela fotboll: 1962 

Inspelat material: 2 tim. 18 min 

Intervjun utförd av författaren 

 

Magnus - veteranspelare 

Intervjudatum: fredag den 15 april 2016 

Intervjuplats: hemma hos informanten i Sundbyberg 

Ålder: 68 

Började spela fotboll: 1956 

Inspelat material: 2 tim. 1 min 

Intervjun utförd av författaren 

 

Thomas - spelare 

Intervjudatum: onsdagen den 20 april 2016 

Intervjuplats: Waynes Coffee i Solna centrum 

Ålder: 27 

Började spela fotboll: 1998 

Inspelat material: 35 min 

Intervjun utförd av författaren 

 

Karl - spelare 

Intervjudatum: måndagen den 25 april 2016 

Intervjuplats: Max hamburgerrestaurang i Solna 

Ålder: 26 

Började spela fotboll: 1994  

Inspelat material: 37 min 

Intervjun utförd av författaren 
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Patrik - spelare 

Intervjudatum: onsdagen den 27 april 2016 

Intervjuplats: Max hamburgerrestaurang i Solna 

Ålder: 19 

Började spela fotboll: 2001 

Inspelat material: 48 min  

Intervjun utförd av författaren 

 

Henrik - spelare 

Intervjudatum: torsdagen den 28 april 2016 

Intervjuplats: Café Princess i Sundbyberg 

Ålder: 26år 

Började spela fotboll: 1995 

Inspelat material: 57 min 

Intervjun utförd av författaren 

 

Stefan - tränare 

Intervjudatum: söndagen den 1maj 2016 

Intervjuplats: Café Princess i Sundbyberg 

Ålder: 50  

Började spela fotboll: 1972 

Började som ledare: 1985-1997. 2002- 

Inspelat material: 1 tim. 24 min 

Intervjun utförd av författaren 

 

Observationerna 

Plats: Idrottsplats i Solna 

Tidsperiod: 31 mars 2016 – 27 april 2016 

 

Observationer: 

2016-03-31, kl. 19.45- 21.30, Idrottsplats i Solna, träning 

2016-04-04, kl. 19.45- 21.30, Idrottsplats i Solna, träning 

2016-04-07, kl. 19.45- 21.30, Idrottsplats i Solna, träning 

2016-04-08, kl. 19.00- 22.00, Idrottsplats i Solna, träningsmatch 

2016-04-11, kl. 20.45- 22.30, Idrottsplats i Solna, träning 

2016-04-13, kl. 20.45- 22.30, Idrottsplats i Solna, träning 

2016-04-17, kl. 16.30- 20.30, Idrottsplats i Solna, seriematch 

2016-04-18, kl. 20.45- 22.30, Idrottsplats i Solna, träning 

2016-04-20, kl. 20.45- 22.30, Idrottsplats i Solna, träning 

2016-04-25, kl. 20.45- 22.30, Idrottsplats i Solna, träning 

2016-04-27, kl. 20.45- 22.30, Idrottsplats i Solna, träning 

2016-05-06, kl. 20.00- 20.50, Idrottsplats i Solna, fotografering 

Samtliga observationer utförda av författaren 
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Viasatsport 

Viasat fotboll 2016-04-20. Newcastle United FC – Manchester City. 

Omgång 27. Matchen spelades på St James ‘Park, England 

 

Viasat fotboll 2016-04-24. Sunderland AFC – Arsenal FC 

Omgång 35. Matchen spelades på Stadium of Light, England   
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