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Vi vill tacka alla personer som på något sätt varit involverade i vårt arbete under uppsatsarbetets 
gång däribland vår handledare Gustaf Onn. Vi vill även tacka alla våra respondenter samt ett 

extra stort tack till Philip O’Connor som med sitt stora kontaktnät slussat oss vidare till relevanta 
respondenter. Denna uppsats är skriven i Södertörns högskola VT-2013 och är jämnt fördelad 

mellan författarna. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

Sammanfattning  

Det övergripande syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv identifiera möjliga 
orsaker över varför män i betydligt större utsträckning än kvinnor besökte fotbolls-EM för herrar 
i Polen/Ukraina 2012. Studien ämnar även klassificera EM-besökare utifrån deras primära 

resemotiv.  

 

För att författarna ska kunna besvara studiens syfte och frågeställningar är det viktigt att vi får en 
förståelse av fenomenet så att vi på ett tydligt sätt kan uttala oss om dess företeelser. Det gjorde 
att vi valde att använda oss av kvalitativa metoder som avser att ge en djupare inblick i det som 

undersöks. Vi har använt oss av både djup-, epost-, och telefonintervjuer där våra respondenter är 
jämnt fördelade mellan könen. De respondenter som det genomfördes intervjuer med är tre män 

respektive tre kvinnor som alla själva besökt fotbolls-EM. Urvalet skedde genom att vi använde 
oss av snöbollsmetoden med vissa selektiva inslag. Vi använde oss även av en konstruktivistisk 
vetenskaplig ansats där vi förde en kvalitativ analys som kodade de signifikanta uttalanden vi 
fick från intervjuerna.  

Då vi studerade sportturism använde vi oss av ett flertalet vetenskapliga artiklar som berör 
innebörden av sportturism. Dessa teorier identifierade även hur dessa turister kan kategoriseras. 

Det finns olika typer av sportturister som har olika mål med sin resa till fotbolls-EM i 
Polen/Ukraina. Vi har klassificerat dessa turister utifrån deras primära syfte med resan där en del 
besökare befann sig i mästerskapet för att se den fotboll som spelades medan andra var där för att 

få uppleva eventet kring fotbollen. För att vi ska kunna identifiera möjliga orsaker över varför 
män i större utsträckning än kvinnor reste till fotbolls-EM använde vi oss utav Pierre Bourdieus 
genusteori den manliga dominansen som behandlar hur maktrelationer mellan könen skapas.  

Resultatet som framkom ur denna studie är att det rådde en manlig präglad jargong under 
fotbolls-EM. För att hitta en förklaring till vad detta kan bero på valde författarna att studera 
fenomenet ur ett genusperspektiv. Den manliga dominansen (genusteori av Bourdieu) förklarade 

att det finns en stark manlig jargong vid mansdominerade miljöer som skapar ett normsystem på 
vad som är ett acceptabelt beteende. Det är en manscentrerad värld där det manliga beteendet är 

en preferens som bestämmer villkoren på vad som är socialt accepterat. Resultatet visar att en del 
kvinnor hamnar i en underordnad roll i en miljö där en manlig jargong förekommer. Detta 
resulterar också i att kvinnor känner sig obekväma med att infinna sig i en roll där de förväntas 

att rätta in och acceptera den sociala ordningen. Vi har även utifrån ett genusperspektiv kunnat 
identifiera möjliga orsaker till varför män i betydligt större utsträckning än kvinnor besökte 
fotbolls-EM.  

Nyckelord: fotbolls-EM, genusperspektiv, män och kvinnor, mansdominerade miljöer, normer, 

värderingar, manlighet. 

 

 



 
 

 

Abstract 

The main aims of this study is from a gender perspective identify possible reasons why so many 

men compared to women visited the European football Championship in Poland/Ukraine 2012. 
The study also aims to classify European Championship visitors from their primary purpose with 
the trip. 

To be able to answer the study's purpose and issues, it is important that we get an understanding 
of the phenomenon so that we can clearly express an opinion on this phenomena. This meant that 
we chose to use qualitative methods designed to give a deeper insight into what is being 

investigated. We made use of both deep, email and telephone interviews with our respondents. 
The six respondents are evenly distributed between the sexes. The selection was made through 

the snowball method. We also used a constructivist scientific approach where we conducted a 
qualitative analysis that encodes the significant statement as we got from the interviews.  

When studied the sport tourism we used scientific articles concerning what sport tourism is. This 
theory also identified how these tourists can be categorized. There are different types of visitors 

who have different goals with their trip to European Championship in Poland / Ukraine. We have 
classed these tourists from their primary purpose of the trip where some visitors were in Europe 

championship to see the football that was played while others were there to experience the event 
surrounding the football.  

To be able to identify possible reasons why more men than women visited the European 
Championships in Poland / Ukraine, we used Pierre Bourdieu's gender theory that deals with 

how the male dominance creates a power relationship between the sexes. The result that emerged 
from this study is that a male jargon dominated in the European championship. To identify 

possible reasons in why this appears we used gender theories. The male dominance (gender 
theory of Bourdieu) explained that there is a strong male jargon which is a system of norms that 
determines what is an acceptable behavior. It's a man-centered world where the male behavior is 

a preference that determines the conditions in terms of what is socially acceptable. A male jargon 
appears when men are in a clear majority. The results also show that women fall into a 

subordinate role in an environment where a male jargon occurs resulting in the fact that women 
feel uncomfortable showing up in a role where they are expected to correct themselves in the 
hierarchy. We have also been able to identify possible reasons from a gender perspective why 
more men than women visited the European Championship in Poland / Ukraine 2012.  

Keywords: European football Championship, gender perspective, visitors, men and women, man 

dominated environment, values, attitudes, masculinity. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Människans involvering och resande i sportrelaterad turism har rötter som sträcker sig flera 

hundra år innan Kristi födelse där de olympiska spelen i det antika Grekland vanligen brukar ses 
som det första tidiga exemplet (Hinch & Higham 2009:47). Det faktum att det idag till följd av 
den ökade globaliseringen i världen är betydligt enklare att snabbt transportera sig över längre 

sträckor har lett till att stora idrottsmästerskap, och i synnerhet fotbolls-EM, besöks av 
hundratusentals människor från många olika länder (Hinch & Higham 2009:12).  

 
Människor kan idag tillsammans med tusentals andra besökare, förutom att gå på själva 

matcherna, uppleva en atmosfär runt omkring evenemanget där storbildsskärmar och andra 
aktiviteter finns upprättade (Hinch & Higham 2009:13). Författarna har till följd av detta 

växande fenomen valt att studera fotbolls-EM ur ett genusperspektiv där fokus kommer att ligga 
på det senaste Europamästerskapet i fotboll för herrar i Polen/ Ukraina 2012.  
 

EM i fotboll eller UEFA European Football Championship som det officiellt heter har sedan 
starten 1960 spelats vart fjärde år. EM i Polen/Ukraina 2012 är det 14:e europamästerskapet för 

herrar i fotboll genom historien. Från att till en början ha varit ett relativt litet mästerskap har EM 
i fotboll succesivt fått en allt större medial global uppmärksamhet och är idag ett av världens 
absolut största sportevenemang.  EM i Polen/Ukraina 2012 sågs av hundra miljontals tv-tittare 

från fler än 100 olika länder (BBC Sports, 2013).  
 

En anledning till att författarna valde just specifikt att studera fotbolls-EM är att båda författarna 
har ett starkt brinnande intresse vad gäller fotboll.  Något som författarna alltid undrat över är 
varför det är så många fler män än kvinnor som besöker fotbolls-EM. 

 
Med denna studie vill författarna identifiera möjliga orsaker till könsfördelningen, där en så stor 

majoritet var män under EM. Undersökningar genomförda under EM i Polen/Ukraina 2012 
visade på att 80 % av de totala besökarna under mästerskapet var män medan 20 % av besökarna 
var kvinnor (Uefa, 2013). 

 
Varför författarna just valde att undersöka det senaste Europamästerskapet i fotboll för herrar 

och inte för damer är att fotbollsmästerskapet för herrar drar till sig betydligt fler åskådare och är 
då enligt författarna mer intressant att undersöka.  
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1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv identifiera möjliga 

orsaker över varför män i betydligt större utsträckning än kvinnor besökte fotbolls-EM för herrar 
i Polen/Ukraina 2012. Studien ämnar även klassificera EM-besökare utifrån deras primära 
resemotiv.  

1.3 Problemformulering 

Attityder, normer och sociala förväntningar påverkar individers avsikt till att besöka ett 
sportevent (Cunningham & Kwon 2003:128). Det omfattar såväl individens närmsta familjekrets 
som samhällets sätt att se på aktiviteten som lämplig eller icke- lämplig (Cunningham & 

Kwon:2003:130). Författarna vill med denna studie utifrån ett genusperspektiv identifiera 
möjliga orsaker till varför män i betydligt större utsträckning än kvinnor valde att besöka 

fotbolls-EM i Polen/Ukraina 2012. Statistik publicerad av det europeiska fotbollsförbundet 
UEFA visade på att en stor majoritet, hela 80 % av de totala besökarna var män (Uefa, 2013). 
 

För att få en djupare inblick i varför detta ter sig utgår författarna från ett genusperspektiv där 
Bourdieus genusteori” Den manliga Dominansen” behandlas (Bourdieu: 1999). 

Författarna vill således ta reda på om bakomliggande faktorer så som normer och attityder samt 
av vad individers omgivning definierar som manligt eller icke-manligt spelat en avgörande roll i 
varför män i betydligt större utsträckning än kvinnor besökte fotbolls-EM i Polen/Ukraina 2012.  

1.4 Frågeställningar  

       För att besvara syftet har dessa frågeställningar valts  

 Hur beskriver tillfrågade besökare män respektive kvinnor att deras beslut av att åka till 
fotbolls-EM uppfattats på hemmaplan? 

 Hur beskriver tillfrågade besökare män respektive kvinnor den upplevda jargongen under 
EM? 

 I vilket syfte reste tillfrågade besökare till EM? 

1.5 Avgränsningar   

Författarna kommer att avgränsa sig till svenska EM-besökare. 

1.6 Begreppsdefinition 

Med hemmaplan menar författarna de tillfrågade besökarnas närmsta omgivning och sociala 
krets hemma i Sverige. 
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2. Metodval 

Författarna har i undersökningen valt att tillämpa den kvalitativa metodtekniken vid insamling av 
data och analys eftersom de anser kvalitativa metoder vara lämpade till att besvara 

undersökningens syfte. Det kvalitativa tillvägagångssättet har gett författarna möjlighet att tolka 
resultatet samt gett dem en djupare förståelse för det studerande ämnet (Larsen 2007:24). 

 

Undersökningen har som fokus på att analysera besökarnas erfarenheter och upplevelser de fick i 

samband med fotbolls-EM samt att undersöka besökarnas resemotiv till mästerskapet. Studien 
har fokuserat sig på besökarnas subjektiva uppfattningar, upplevelser och erfarenheter. Detta 

motiverar valet av en kvalitativ metod med ett konstruktivistiskt synsätt eftersom författarna är 
intresserade av respondenternas egna perspektiv av hur de uppfattat och upplevt 
Europamästerskapet i Polen/Ukraina (Larsen 2007:23).  

2.1 Kvalitativ intervju 

Intervjuerna i denna studie har gjorts med en låg grad av standardisering (Bryman 2011:204). 
Detta har lett till att intervjusituationerna anpassats utifrån respondenternas svar där de 
intervjuade personerna fått relativt goda möjligheter till att fritt uttrycka sina tankar och 

erfarenheter (Bryman 2011:205). Intervjuerna som genomförts har varit semistrukturerade och 
fokuserade på redan tidigare bestämda, specifika utvalda teman som täcker författarnas 

intresseområden (Bryman 2011:206). Författarna har valt att tillämpa denna intervjuform 
eftersom de har haft avsikten att på ett ungefär ställa samma typ av frågor till respondenterna. 
Denna intervjuform medförde att författarna fick respondenternas direkta beskrivningar gällande 

deras känslor, uppfattningar och erfarenheter (Larsen 2007:75). Anledningen till att författarna 
valt att inte genomföra intervjuer med en hög grad av standardisering är för att den inte lämnar 

något större utrymme för respondenten att formulera sig med egna ord (Bryman 2011:207).  
 
Författarna har genomfört intervjuer med totalt sex respondenter. Samtliga respondenter har alla 

besökt Europamästerskapet i fotboll för herrar i Polen/Ukraina 2012. Författarna har genomfört 
fyra personliga djupintervjuer, en telefonintervju samt en e-postintervju. De personliga 

djupintervjuerna varade i ca 30-35 minuter där samtliga spelades in. Respondenterna gick vid 
samtliga tillfällen med på att bli inspelade under själva intervjuerna. Det är en fördel med 
ljudinspelning i samband med intervjuer då forskaren vid sammanställningen inte riskerar att ha 

missat något (Steinar Kvale& Svend Brinkmann 2009:195).  
 

Författarna har emellertid vid samtliga intervjutillfällen förutom att spela in intervjun valt att föra 
anteckningar. Detta underlättades med tanke på att båda författarna närvarade vid samtliga 
intervjuer. Detta var en stor fördel då en utav författarna kunde intervjua respondenten medan 

den andre antecknade i bakgrunden.  
 

De personliga djupintervjuerna har gjorts på platser som respondenterna själva valt ut. Detta 
eftersom en känsla av trygghet skapas om respondenten själv får bestämma vart, när och hur 
intervjun skall genomföras (Holme & Solvang 1997:107). Ljudinspelningar och annat material 

som uppkommit i samband med intervju måste ofta bearbetas, för att på så sätt underlätta samt 
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skapa förutsättningar till en analysbar text (Hjerm & Lindgren 2010:83). Därmed inte sagt att 
forskarna i en kvalitativ studie behöver ordagrant skriva ner allt som sagts under själva intervjun 

(Mikael Hjerm & Simon Lindgren 2010:84).  
 

Författarna har valt att transkribera samtliga intervjuer men vid samtliga tillfällen valt att endast 
plocka ut det som har central betydelse för undersökningens syfte. Att bokstavligen transkribera 
allt som sagts under intervjun vore alldeles för resurs och tidskrävande då varje intervju varade i 

cirka 30-35 minuter (Mikael Hjerm& Simon Lindgren 2010:85).  

2.2 Intervjuguide 

När det gäller semistrukturerade intervjuer är det en nödvändighet att utforma en intervjuguide 
(Kvale & Brinkmann 2009:146). Intervjuguiden syftar till att fungera som stöd för författarna 

(Kvale & Brinkmann 2009:150). Författarna valde att forma intervjuguiden med utförliga 
tematiska frågor för att fånga in deras intresseområde men också försäkra sig om att alla 

respondenter får snarlika frågor. Till samtliga teman valde författarna att utforma direkta frågor. 
Dessa ansågs ha mest betydelse för studiens analysprocess och resultat (Kvale & Brinkmann 
2009:150).  

 
Frågorna formulerades med ambitionen att det skulle vara så öppna som möjligt för att på så sätt 

ge respondenten möjlighet att kunna besvara frågorna relativt fritt (Bryman 2011:208). Frågorna i 
intervjuguiden delades därmed in i följande kategorier: inledande frågor, uppföljningsfrågor, 

sonderande frågor, tystnad och tolkande frågor (Bryman 2011:211). Anledningen till att författarna 
specifikt valt dessa kategorier är för att få ut maximalt av intervjugenomförandet.  
 

Författarna har varit medvetna om att det är viktigt att ha en god kännedom om själva ämnet för 
att kunna ställa relevanta följdfrågor. Det bör också understrykas att även om intervjuguiden 

fungerat som ett stöd under intervjutillfällena så har författarna inte alltid till punkt och pricka 
följ intervjuguiden utan ibland formulerat egna frågor när situationen krävt det.  Frågorna 
formulerades också i den meningen att författarna skulle kunna ställa varför- frågor till det 

insamlade materialet (Kvale & Brinkmann 2009:151).  

2.3 Vetenskaplig synsätt 

2.3.1 Konstruktivism 

Då författarna med denna undersökning kommer att använda sig av kvalitativa metoder och i 

synnerhet tillämpa djupintervjuer för att identifiera möjliga orsaker till varför män i större 
utsträckning än kvinnor valde att resa till Europamästerskapet, är det viktigt att på ett korrekt sätt 

kunna tolka och förstå respondenters utsagor, upplevelser och erfarenheter som ges i uttryck 
under intervjuerna. Den kvalitativa intervjun innebär att den intervjuade personen uttrycker 
uppfattningar ur sin egen sociala verklighet vilket i sin tur innebär att det kan finnas flera 

förklaringssätt till ett fenomen (Bryman 2011:40).    
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Författarna kommer att arbeta efter genusteorier där man menar att könsroller produceras och 
reproduceras. Detta är intressant för författarna eftersom undersökningen behandlar varför män i 

större utsträckning än kvinnor besökte Europamästerskapet för herrar i Polen/Ukraina år 2012.  

Konstruktivistiska perspektivet förklarar de sociala företeelser som föränderliga och ifrågasätter 
hur aktörer tolkar: vad som går att influera eller styra inom den sociala verkligheten. Med det 
menar Bryman (2011:201) att aktörer inte upplever kulturer och normer som abstrakta och 

oförändliga. Det konstruktivistiska synsättet ser inte kulturer och normer som givna utan 
fenomenet verkar som en process. Därmed beskrivs fenomenet som författarna undersöker som 

en ordning där individer konstruerar den aktuella sociala verkligheten. Könsfördelning blir då 
hanterbar då det konstruktivistiska synsättet erbjuder ett perspektiv där man ser sociala 
företeelser som icke givna. Därmed kan författarna studera varför män i större utsträckning än 

kvinnor valde att resa till Europamästerskapet. 

 

Genom att tillämpa det konstruktivistiska synsättet har författarna utgått från att män i större 

utsträckning än kvinnor besökte Europamästerskapet som en följd av den könsfördelning som 
skapats av aktörer inom den sociala arenan. Författarna anser det konstruktivistiska synsättet 
varit perfekt lämpat till att undersöka det fenomen som studeras, mycket tack vare att genus är en 

ständigt föränderlig process och att det just är ett genusperspektiv som tillämpas i studien. 

2.3.2 Kvalitativ analysmetod 

Författarna har i denna studie analyserat den insamlade datan på ett kvalitativt sätt.  En kvalitativ 

analysmetod går ut på att forskaren finner mönster samt identifierar de centrala delarna ur det 
empiriska materialet (Cresswell 2007:124). I denna undersökning utgörs den insamlade datan 

huvudsakligen av personliga djupintervjuer. Författarna är medvetna om att det finns både för och 

nackdelar med denna typ av analys. En fördel är att författarna haft utrymme att använda sina egna 
erfarenheter för att på så sätt göra nya tolkningar om det undersökta fenomenet (Cresswell 

2007:125). Nackdelarna med denna typ av analysmetod kan vara att författarnas bakgrund i form av 
deras förkunskaper om ämnet kan påverka analysen på ett negativt sätt (Cresswell 2007:125).  

 

Författarna har i undersökningen analyserat den insamlade datan med hjälp av koncentrering som 
innebär att delar som har central betydelse plockas ut ur det empiriska materialet för att tydliggöra 

vissa resonemang (Cresswell 2007:126). Författarna har även haft möjlighet till ett tolkningsutrymme 

i analysen. Förutom datan som presenterats under empiriavsnittet har författarna haft möjlighet att 
göra nya tolkningar utifrån det materialet (Cresswell 2007:126). En annan viktig del i den kvalitativa 

analysprocessen är kodning som innebär att den insamlade datan bearbetas och struktureras för att 

sedan kategorisera den insamlade datan till något tolkningsbart (Cresswell 2007:127).  
 

En fas i detta förlopp är att genomföra en öppen kodning med avsikten att finna övergripande teman 
(Cresswell 2007:127). Författarna har i denna undersökning kodat respondenternas yttra nden samt 

delat in de i teman. Sedan har författarna hittat samband som identifierats utifrån res pondenternas 

yttranden. Författarna har i samband med det även hittat de delarna som har störst betydelse för 
undersökningen.  

 

Sammanfattningsvis har författarna, för att kunna få ut så mycket som möjligt av den insamlade 
datan, noggrant läst igenom det insamlade materialet ett flertal gånger. Därefter koncentrerades 
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datan så att den information som ansågs relevant för undersökningen kunde fångas in. Det 
resulterade i ett utförande av kodning där specifika uttalanden och utsagor från respondenterna 

kunnat utgöra teman. Dessa teman är byggda på de uttalande författarna fått från respondenterna 
där man också har hittat ett samband och mönster från intervjuerna. Vid analys skrivandet har 

författarna sammankopplat teorier, respondenternas uttalande samt författarnas egna tolkning av 
de sociala företeelser som funnits inom Europamästerskapet för herrar i Polen/Ukraina år 2012. 
Genom detta har de lyckats identifiera möjliga orsaker över varför män i större utsträckning än 

kvinnor valde att besöka fotbolls-EM. 

2.4 Urval  

Då det primära målet med undersökningen är att få en ökad mening och djupgående förståelse 
till varför män i större utsträckning än kvinnor reste till Europamästerskapet för herrar i 

Ukraina/Polen valde författarna ett icke-sannolikhetsurval (Larsen 2007:28). Anledningen till att 
författarna valde att tillämpa denna typ av urvalsform är för att författarna med undersökningen 

varken strävar efter att generalisera eller har som krav att respondenterna ska vara representativa 
för hela befolkningen. Författarna avser istället att exemplifiera och uppnå en djupare förståelse 
inom det studerande fenomenet (Larsen 2007:29). 

 

Författarna har mer specifikt valt att tillämpa snöbollsmetoden inom denna urvalsform då de 
redan tidigt in i studien var väl medvetna om vem eller vilka personer som borde kontaktas och 

som antogs ha mycket goda kunskaper inom området (Larsen 2007:31). Författarnas goda 
relation till sportjournalisten Philipp O`Connor spelade en viktig roll i kontakten med 

respondenterna. O`Connor kunde tack vare sitt breda kontaktnät inom sportvärlden härleda och 
tipsa författarna om andra respondenter. O`Connor är sportjournalist på nyhetsbyrån Reuters.  
O`Connor har genom åren i sin yrkesroll bevakat flera internationella fotbollsmästerskap och 

själv varit bland de svenska supportrar som besökte mästerskapet i Polen/Ukraina 2012. Att ta 
kontakt med O`Connor var därmed ett givet val då en utav författarna dessutom har en mycket 
god relation till O`Connor på grund av att de är lagkamrater i fotbollslaget Kista Galaxy. Att 

O`Connor därtill utöver sin yrkesroll som sportjournalist också är skribent på SvenskaFans.com 
gjorde det än mer relevant för författarna att ta kontakt med honom. Sportwebbsidan 

SvenskaFans är bland Sveriges största fotbollssupporter sidor med ca 300 000 besökare varje 
vecka (SvenskaFans, 2013)   

 

Respondenterna kontaktades efter att författarna blivit härledda av O´Connor. Genom den hjälp 
författarna fick av Philipp O`Connor kom författarna i kontakt med många potentiella 
respondenter.  Kriterierna för att respondenterna skulle kunna medverka i studien var att de 

själva hade besökt Europamästerskapet för herrar i Polen/Ukraina 2012. Då författarna valt att 
studera fenomenet ur ett genusperspektiv var ett annat kriterium även att de sökte respondenter 

från båda könen och med olika yrkesbakgrunder. Detta för att tillgodose se sig med att få både 
manliga respektive kvinnliga besökares syn på fenomenet, men också för att minimera riskerna 
med att respondenterna skulle bli alldeles för likasinnade i sina beskrivningar av fenomenet. 

Författarna ansåg det därmed aldrig aktuellt med att enbart intervjua respondenter från en och 
samma yrkesgrupp.  
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 De sex respondenter som det genomförts intervjuer med är Youness Haddad(man och 
elektriker), Philipp O`Connor(man och sportjournalist), Barry Wright(man och försäljningschef), 

Malin Janson (kvinna och sportjournalist), Roza Khudair(kvinna och barnskötare) samt Lindha 
Janson(kvinna och styrelseledamot CampSweden).  

 

För att försäkra sig om respondenterna var lämpliga för undersökningen uppgav författarna 
kriterierna för Philipp O`Connor som sedan gav konkreta tips på vilka författarna borde kontakta. 
Genom att ha talat om kriterierna för O`Connor var författarna också väl medvetna och 

försäkrade om att respondenterna i undersökning inte tillkommit på ett slumpmässigt sätt. En 
viss typ av selektion har förekommit, trots tillämpningen av snöbollsmetoden. Enligt Bryman är 

detta vanligt bland alla kvalitativa undersökningar eftersom de i regel inte strävar efter att 
generalisera (Bryman 2011:46). 

2.5 Tillvägagångssätt 

Författarna har intervjuat sex respondenter. Genom att tillämpa snöbollsmetoden kunde vi med 

Philipp O`Connors hjälp härledas och tipsas till respondenter som besökt Europamästerskapet i 
Polen/Ukraina. Författarna ringde upp de respondenter som de blivit tipsade om av O`Connor. 

Detta trots att O`Connor personligen redan stämt av med respondenterna och informerat 
författarna om respondenternas vilja att delta. Trots att O`Connor vid ett tidigt skede försäkrat 
om respondenternas vilja att dela med sig av sina erfarenheter ville författarna bilda en egen 

uppfattning om de tilltänkta respondenterna. Det är viktigt att det redan vid ett tidigt skede 
skapas en bra relation mellan intervjuaren och respondenten (Steinar Kvale & Svend Brinkmann 

2009:166).  

 

Samtliga introducerande telefonsamtal till respondenterna varade i ca 5 minuter där författarna 
mer noggrant presenterade det undersökningen avser. Detta för att säkerhetsställa om 

respondenterna i fråga verkligen var villiga att ställa upp på en intervju för att dela med sig av 
sina erfarenheter och uppfattningar av Europamästerskapet i Polen/Ukraina. Författarna var 

tydliga med att det var personliga djupintervjuer de var intresserade av att genomföra med 
respondenterna, där plats och tid för intervjun kunde genomgöras efter respondentens önskemål. 
Det visade sig att fyra av sex respondenter gick med på att bli personligt direkt intervjuade och 

där intervjugenomförandet skedde på tid och plats föreslagna av respondenterna själva.   

 

De personliga djupintervjuerna som författarna genomförde pågick i ca 30 minuter vardera. Inför 

varje intervju diskuterade författarna hur de skulle uppträda vid intervjugenomförandet för att 
känna sig bekväma i sin roll som intervjuare. Detta gjorde författarna genom att i god tid flera 
timmar innan själva intervjun träffas för att påminna varandra om vad som önskas få ut av 

intervjun. Under intervjuerna har respondenterna tillgodosett författarna med detaljrika 
beskrivningar på deras upplevelser och erfarenheter gällande studiens frågeställningar. Det har 

medfört till att den insamlade datan är av mycket hög standard. Samtliga respondenter har genom 
någon typ av intervju gått med på att dela med sig av sin historia. Författarna transkriberade 
materialet i direkt anslutning till intervjutillfällena. I samband med transkriberingen 

kategoriserades och tematiserades den insamlade datan med utgångspunkt i studiens 
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frågeställningar för att lättare kunna hantera studiens resultat och analysprocess (Cresswell 
2007:128). Författarna har i analys och resultatredovisningen plockat ut relevanta citat utifrån 

respondenternas utsagor och som författarna anser har central betydelse för att besvara 
undersökningens frågeställningar.  

 

 

2.6 E-postintervju 

Författarna har i denna studie utfört en e-postintervju med Barry Wright försäljningschef på 
företaget 1biljett. Tanken var att författarna skulle få en personlig intervju genomförd men på 

grund av omständigheterna och ett tidspressat schema för Barry Wright kunde han varken ställa 
upp på en personlig intervju eller en telefonintervju.  En e-post intervju blev därmed det enda 

kvarstående alternativet för författarna som skickade iväg ett frågeformulär till 
försäljningschefen på 1biljett.  

 

Nackdelarna med denna typ av intervju är att möjligheten till att ställa följdfrågor försvinner 

(Kvale & Brinkmann 2009:146). Då intervjuarna inte uppfattar den intervjuade personens tonfall 
och röst kan det lätt leda till att uppfattningar och uttryck missuppfattas (Kvale & Brinkmann 

2009:147). Fördelen med denna typ av intervju är att den fysiska och mentala tillgängligheten 
inte spelar någon större roll (Kvale & Brinkmann 2009:96). E-post intervjun med 
försäljningschefen på företaget 1biljett skedde när författarna befann sig i Stockholm och 

respondenten i Dublin. 

2.7 Telefonintervju 

Författarna har i denna studie även utfört en telefonintervju med Lindha medlemsansvarig för 
den svenska supporterorganisationen Camp Sweden. Intervjun varade i ca 18 minuter. Vid 

intervjun förde en av författarna anteckningar, medan den andre utförde själva intervjun. På så 
sätt kunde en ut av författarna upprätthålla samtalsflödet utan några avbrott samt även ha 

möjlighet till att i lugn och ro vara koncentrerad för att ställa följdfrågor. Genom att sätta på 
mobiltelefonens högtalare fick författarna även möjlighet till att spela in telefonsamtalet med en 
annan mobiltelefon. Detta medförde att det inspelade materialet som framkommit under 

intervjun kunde användas för omlyssning (Bryman 2011:208). Anledningen till att författarna 
valde att genomföra en telefonintervju var på respondentens begäran då hon till följd av ett 

tidspressat schema inte hade möjlighet att intervjuas på plats.  Fördelen med en telefonintervju är 
att det ofta är mindre tidskrävande än att genomföra personliga intervjuer såväl för intervjuaren 
som för respondenten (Bryman 2011:209).  

2.8 Validitet och reliabilitet  

Validitet inom kvalitativa metoder betyder relevans eller giltighet och innebär hur pass relevant 
den insamlade datan är för den frågeställning undersökarna har valt (Larsen 2007:80). 
Författarna har genomgående under studien haft syfte och frågeställningarna i fokus för att öka 
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validiteten (Larsen 2007:81). Genom att författarna använt sig av ett icke-sannolikhetsurval i 
form av snöbollsmetoden fanns det risk att validiteten skulle sänkas avsevärt i form av 

slumpmässiga respondenter (Larsen 2007:78).  Det faktum att författarna genomgående i studien 
medvetet varit selektiva i sitt urval och satt tydliga kriterier på vilka respondenter man söker 

efter, har lett till att man trots användandet av snöbollsmetoden minimerat riskerna med att 
empirin inte skulle kunna besvara frågeställningarna (Larsen 2007:85). Därmed såg man till att 
stärka validiteten i studien. Då författarna bland annat behandlar problemområdet med ett 

genusperspektiv har man också varit noga med att det i urvalet av respondenter både ska 
innehålla manliga respektive kvinnliga perspektiv. I och med det ökar författarna validiteten och 

ser till att undersökningen inte får respondenter från bara ett genusperspektiv, till exempelvis det 
manliga. 

Reliabilitet i en studie handlar om resultatets pålitlighet (Larsen 2007:83). Att erhålla en hög 

reliabilitet innebär att undersökarna måste vara uppmärksamma på olika faktorer som kan ha en 
påverkan på resultatet (Kvale & Brinkmann 2009:95). Det faktum att respondenterna själva fick 

välja plats för intervjugenomförandet har haft en positiv effekt för reliabiliteten eftersom det gav 
respondenterna möjlighet till att känna sig trygga och bekväma samt att det medförde att 
författarna inte hamnade i någon maktdominerande position. Att samtliga intervjuer genomförts 

med respondenter som själva besökt mästerskapet har gjort att tillförlitligheten till 
respondenternas utsagor ökat vilket varit bra för undersökningens reliabilitet. 

2.9 Etisk forskning 

Det är viktigt att man som undersökare är väl medveten om och handlar efter de etiska principer 
som återfinns inom samhällsvetenskapen (Bryman 2011:169). Detta för att på så sätt underlätta 

för forskaren i den meningen att han eller hon under undersökningsprocessen ska kunna fatta 
välgrundade beslut som inte riskerar att vara oetiska och tvivelaktiga (Bryman 2011:170).  

 

De etiska riktlinjerna syftar till att skydda såväl forskarna som de involverade aktörerna i 

undersökningen (Bryman 2011:171). Enligt Bryman bör forskarna vara försiktiga med att lockas 
till att genomföra studier som kan skada deras anseende (Bryman 2011:171).  Det är även viktigt 

att berörda aktörer hela tiden skyddas av forskarna och inte vilseleds på ett oetiskt sätt som kan 
medföra negativa konsekvenser för de aktörer som är föremål för studien (Bryman 2011:172). 
Exempel på grundläggande etiska rättigheter som forskaren måste erbjuda respondenten är 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman 2011:172). 

 

Vidare utvecklar Bryman detta resonemang och förklarar mer utförligt några av de etiska 

principer som gäller inom forskningen (Bryman 2011:173). Nedan presenteras de enligt följande: 

 Informationskravet: Forskaren måste informera berörda personer om den aktuella 

studiens syfte. Undersökningspersonerna har även rätt till att veta att deras deltagande är 
frivilligt med möjligheten till att när som helst hoppa av om de så önskar.  
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 Samtyckeskravet: Undersökningspersonerna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Om någon respondent är minderårig är det viktigt att vårdnadshavaren 
medger sitt godkännande.  
 

 Konfidentialitetskravet: Uppgifter om deltagarna i en undersökning ska behandlas med 
största möjliga konfidentialitet vilket innebär att känsliga personuppgifter måste tas om 

hand på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem.  
 

 Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in om undersökningspersonerna får endast 

användas för forskningsändamål. 

Då författarna genomför en kvalitativ studie med djupintervjuer kommer det etiska fokuset att 
ligga på de frågor som under intervjun aktualiseras mellan oss och våra respondenter. Det är 

författarnas ansvar som undersökare att se till att datainsamlingen och arbetet med 
respondenterna sker efter etiska riktlinjer. Författarna har genomgående under studien tagit stor 
hänsyn till respondenterna där de vid samtliga möten varit tydliga med att informera 

respondenterna om studiens syfte. Författarnas undersökningspersoner har också frivilligt valt att 
delta samt varit väl medvetna om att de när som helst kan hoppa av om de så önskar. Författarna 

valde dessutom att först kontakta respondenterna via telefon för att sedan boka in ett personligt 
möte på plats. Anledningen till detta var för att författarna ville ge respondenten en chans till att 
höra deras röst och på så sätt få möjligheten till att bilda en djupare uppfattning om de som 

undersökare. Ett annat alternativ vore att kontakta de via e-post men författarna ansåg att det ur 
ett etiskt perspektiv kan vara mindre rättfärdigt och därför kontaktades de istället via telefon.  

Det bör också noteras att samtliga av respondenterna var myndiga och därför kom ett 
godkännande från målsman aldrig på tal.  

 

Enligt Bryman innebär en viktig del av konfidentialiten i en studie om hur man hanterar 
respondenters uppgifter och information som tagits fram i samband med studien (Bryman 

2011:174).  Vidare utvecklar Bryman detta resonemang och menar att det är viktigt att 
respondenterna inte drabbas och på ett negativt sätt tar skada av att delta i en undersökning 
(Bryman 2011:174). Bryman är också inne på att respondenters identitet och vem som sagt vad 

bör behandlas på ett sätt så att det inte går att identifiera undersökningspersonerna när man 
publicerar sina resultat (Bryman 2011:175).  Genomgående under undersökningen har författarna 

emellertid valt att publicera de riktiga namnen på respondenterna eftersom samtliga av 
undersökningspersonerna själva önskat det och inte haft några som helst problem med att 
publicera riktiga namn. 

 

Naturligtvis erbjöds respondenterna såväl personer som organisationer möjlighet till full 
anonymitet där författarna vid publiceringen istället kunde hitta på fingerade namn. Men då 

samtliga respondenter inte upplevde syftet med studien som känsligt framförde de även en 
önskan om att publicera riktiga namn för att på så sätt i framtiden kunna kontaktas av andra för 
vidare forskning inom området. 
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2.10 Metodkritik 

Det är viktigt att undersökarna visar medvetenhet och en god kännedom om de eventuella brister 

som kan tänkas förekomma i arbetet med det kvalitativa tillvägagångssättet (Bryman 2011:368). 
Generellt brukar kvalitativ forskning kritiseras för att vara alldeles för subjektiv där 
undersökningens resultat i stor utsträckning ofta enbart baseras på forskarens egna tolkningar om 

vad som anses vara betydelsefullt och relevant ur den insamlade data vilket i sin tur sedan 
påverkar undersökningens resultat (Bryman 2011:369).    

 

Då syftet med författarnas studie avser att beskriva varför män i större utsträckning än kvinnor 
besökte fotbolls-EM i Polen/Ukraina är författarna medvetna om att de personer som intervjuas i 
en kvalitativ undersökning inte är representativa för en hel population eftersom 

intervjupersonerna är alldeles för få (Bryman 2011:374). Enligt Bryman bör resultaten från den 
kvalitativa undersökningen istället generaliseras till teori och inte till populationer där 

bedömningen av generaliserbarheten beror på kvalitén på de teoretiska slutsatser som gjorts 
utifrån de kvalitativa data från intervjuerna (Bryman 2011:375).    

 

Författarna är emellertid också medvetna om den kritik som möjligtvis kan framföras eftersom 
de endast valt att fokusera på europamästerskapet för Herrar i Polen/Ukraina. Anledningen till att 
författarna valde att enbart studera Europamästerskapet för herrar var att det helt enkelt är ett 

större evenemang.  

 

Eftersom Barry Wright, 1biljett inte hade möjligheten att intervjuas på plats fick författarna 

istället genomföra en e-post intervju. Problemet med e-post intervju var att möjligheten till att 
ställa följdfrågor försvann. Det faktum att det inte blev ett naturligt samtal gör att det kan 
uppfattas som en bristande informationskälla. Tillämpningen av e-postintervju medförde även att 

författarna förlorade mycket av det visuella som det personliga mötet innebär. Det bör även 
noteras att 1biljett som företag har kommersiella intressen vars primära uppgift är att sälja 

sportresor. Detta kan i sin tur ha gett upphov till att en del av den information som tillkännagivits 
varit vinklad och som kan ha uteslutit relevant information för att besvara våra frågeställningar. 
Det negativa med telefonintervjun med organisationen Camp Sweden var att författarna i sina roller 

som inte kunde se respondentens ansikte som vilket innebar att det blev svårt att notera 

respondentens ansiktsuttryck, pauser och gester. 

3. Tidigare forskning 

3.1 Sportturism 

I denna del har författarna som tidigare forskning utgått från Heather J. Gibsons artikel ”Active 
sport turism: who participates?”. Gibson(1998:155) menar att sportturismen är en av de 
snabbaste växande sektorerna inom turismnäringen. Hennes undersökning granskar den aktiva 

sportturismen. Hon påpekar att sport sociologer gång på gång visat att sportturismen fortfarande 
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är skiktad på grund av kön, klass och ras. För att veta vilka de aktiva sportturisterna är så ställer 
hon sig frågan ifall män är mer benägna att vara aktiva sportturister än kvinnor. Gibson använder 

sig utav dessa former av diskussioner med fokus på genus, ras och social klass för att undersöka 
de mönster som finns i den aktiva sportturismen (Gibson 1998:157).  

 

Forskningen som gjorts av sportsociologer har oftast den dokumenterade förekomsten av att det 
är ojämlikt när man utgår från tillgången på möjligheter att aktivt engagera sig i ett brett utbud av 
fritidsaktiviteter på grund av kön, ras och social klass. Det finns klara skillnader mellan män och 

kvinnor när det gäller deras tillträde, rätt samt valfrihet i alla aspekter av fritid inte minst när det 
gäller kvinnligt deltagande i idrott som också visar prov på hur tydligt de sociala förväntningarna 

och av samhället konstruerade könsrollerna påverkar kvinnans deltagande inom idrott.  På senare 
tid har det enligt Gibson (1998:158) skett förändringar i samhället där en liten förvandling skett 
på det som anses vara lämpliga beteenden för kvinnor. Till följd av detta har det bland annat lett 

till en betydande ökning av antalet kvinnor som deltar i sportsliga aktiviteter. Trots denna 
samhälleliga acceptans som uppkommit på senare tid visar Heather J Gibson emellertid tydligt i 

sin modell ”Characteristics of the Active sport Tourist” att män fortfarande i större utsträckning 
än kvinnor ägnar sig åt sporturism (Gibson 1998:161) 

 

Karaktäristiska drag hos sportturister 

 Mer benägen att vara man  

 Förhållandevis välbärgade individer  

 Högskoleutbildad 

 Villiga att resa längre sträckor för att ta del av sin favoritsport.  

 Sport utgör en stor del av individens vardagliga tillvaro.  

 Individen tenderar att flera gånger under sitt liv involvera sig i sportrelaterade resor och 

inte endast som engångsföreteelser. 

 En aktiv sportturist innebär att individen anammar livsstilen livet ut. 

4. Teoretiskt ramverk 

4.1 Sportturism 

Det som karaktäriserar sportsturism är att det i själva verket är en sammanslagning av två redan 
existerande grenar: Sport och Turism (Gamon & Robinson 2003:21). Därför är det viktigt att 

klassificera sportturister samt öka förståelsen av fenomenet med en väl komponerad teoretisk 
referensram. 

 
I modellen ”A consumer classification of sport and tourism” nedan klassificeras samt identifieras 
olika typer av sportturister (Gamon & Robinson 2003:22). 
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Det huvudsakliga syftet med modellen är att klassificera och identifiera olika typer av 
sportturister. Sportturism grenen i modellen fokuserar på individer vars primära resemotiv är 

sportrelaterat och där personen i fråga helt enkelt i första hand reser för att delta i någon form 
utav sport aktivitet. Sporten har stor betydelse. Nedan beskrivs sportturistgrenen mer utförligt 
och delas in i två kategorier: hard och soft definition 

 
Hard Definition 

Hard definition i Sportturism kännetecknas av att man genom ett aktivt eller passivt deltagande 
deltar direkt i ett sportligt tävlingsevent. Hard sportturister klassificeras som personer vars 
primära mål och resemotiv är direkt involvering i samband med ett stort sportevent. Exempel på 

hard definition kan vara turister som reser för att gå på matcherna som spelas i arenorna under ett 
internationellt mästerskap i fotboll. 

 
Soft Definition 
Soft definition inom Sportturism omfattar turister vars primära mål är att resa för att delta i 

sporteventet men inte på samma sätt som hard sportturisterna. Här är själva matcherna inne på 
arenan inte det mest viktiga även om man planerar att gå på dem, det stora intresset ligger istället 

vid fritidsaktiviteter runt omkring själva eventet.  
  
Turismsport grenen i modellen omfattar individer vars primära resemotiv i första hand inte är att 

ta del av sporten utan där vistelsen och upplevelsen i att besöka destinationen anses vara 
viktigare. Sporten ses som sekundärt. Nedan beskrivs turismsportgrenen mer utförligt och delas 

även den in i två kategorier: hard och soft definition 

 

Hard definition 
Omfattar turister som medvetet besöker destinationen där sporteventet äger rum dock inte för att 

gå på själva matcherna utan intresset ligger i att ta del av atmosfären runt om kring evenemanget 
så som att njuta av folkfesten ute på gatorna. Sporten är av sekundärt motiv.  
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Soft definition 
Dessa turisters primära resemotiv är att besöka själva destinationen och råkar helt omedvetet 

befinna sig i destinationen där sporteventet äger rum. Skulle de trots allt välja att ta del av 
sporteventet är deras deltagande ur deras synvinkel högst av underordnad, tillfällig karaktär.  

 
I  Kwons och Cunninghams artikel ”The Theory of Planned Behaviour and Intentions to Attend a 

Sport Event” förklarar författarna vad teorin om planerat beteende används för att bättre förstå 
personers avsikt att delta i ett sportevent.  Sportaktörer har länge försökt att få en ökad insikt om 
de faktorer som påverkar människor att delta i ett sportevenemang (Cunningham & Kwon 

2003:131). 
 

Teorin om planerat beteende menar att attityder, subjektiva normer samt upplevd 
beteendekontroll bestämmer individens avsikt att delta i ett sport event.  

Attityder avser i vilken utsträckning man ser ett beteende som gynnsamt eller ogynnsamt. Om en 
individ uppfattar att det finns en positiv påföljd av aktiviteten så kommer dennes inställning till 
att delta således sannolikt vara positivt.  

Subjektiva normer avser de sociala förväntningar som en person har från närstående att delta 

eller inte delta i en viss typ av aktivitet. Teorin menar att subjektiva normer har en stark påverkan 
på individens avsikt till att delta eller inte. Upplevd Beteendekontroll handlar om individens 
uppfattning av deltagandet samt uppskattade svårighetsgrad till att utföra aktiviteten. Det innebär 

att individen bedömer sin förmåga och kapacitet till att delta.  

4.2 Genusvetenskap 

Genusvetenskap lägger stor vikt vid att noggrant undersöka samt redogöra för vilken roll kön och 
genus spelar i samhället. Genusforskningen är ett relativt nytt forskningsområde som har sitt 

ursprung i 1970-talets feministiska kritik av könsmässiga ojämlikheter i samhället. 
Genusvetenskap undersöker hur människor konstruerar kön samt vad det innebär men även hur 

individer upplever och uppfattar begreppet kön (Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning, 
2005). 

 

Genus har ett antagande om att kön är en social konstruktion. Det innebär att begreppet påverkas 

och är ett ständigt föränderligt begrepp. Kön är skapat av de värderingar och normer som finns i 
samhället. När samhället i stort förändras då förändras även förståelsen fö r det kvinnliga och det 

manliga (Stadin 2009:53). 

4.2.1 Sportturism ur ett genusperspektiv  

Författarna kommer under studien att undersöka sportsturism utifrån ett genusperspektiv. Att 
studera saker och ting ur ett genusperspektiv handlar om att man utgår från att samhället är 

format av förhållanden mellan könsrollerna (Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning, 
2005). 
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I Heather J.Gibsons vetenskapliga artikel  ”Moving beyond the “what is and who” of sport 
tourism to understanding “why”  framhäver hon  de budskap som sänds ut genom  könsroll 

socialisering som marginaliserar flickors och kvinnors deltagande i sport aktiviteter.  Könsroll 
socialisering är en kraftfull process som kan uppmuntra eller motverka beteenden och är således 

viktig i individers framtida involvering i val av aktiviteter (Gibson 2004:247). 

 

Inom området organiserad sport i synnerhet fotboll menar författaren att kvinnors deltagande 
stigmatiseras som icke-feminina vilket kan avskräcka vissa kvinnor från att delta. Här nedan 

kommer vi att presentera Gibsons könsspecifika faktorer inom sportturism (Gibson 2004:251). 

 

Det som kännetecknar kvinnor inom sportturism är:  

 Att man huvudsakligen har som mål att spendera tid och umgås med familjen under 

vistelsen samt har ett större intresse av att ta del av kulturella upplevelser. 
Sporten/Sporteventet kommer i andra hand 

 Resor planerade av kvinnor tenderar att vara mindre sportligt orienterade och mer 

avkopplande.  

Det som kännetecknar män inom sportturism är: 

 Att man i första hand eftersträvar äventyr under vistelsen och deltagande i själva 

sporten. 

 Resor planerade av män tenderar att vara mer tävlingssorienterade (Gibson 

2004:260). 

4.2.2 Den manliga dominansen 

Denna undersökning kommer att behandla om hur manligt respektive kvinnligt är socialt 

konstruerat. Bourdieu (1999:8) utvecklar detta resonemang genom att påstå att kön bör studeras 
ur ett relationellt perspektiv. Med det menas att ordningen på hur samhället uppfattar på vad som 
är kvinnligt och manligt är en ordnad världsbild där aktörer inom den sociala strukturen ständigt 

producerar och reproducerar. Det skapas en symbol för respektive kön i en ständig process där 
det utövas en maktrelation med som kön klassificeras i en hierarkisk ordning (Bourdieu 1999:9). 

Bourdieu (1999:12) beskriver det manliga könet som dominant och som har all möjlighet att 
utöva ett symboliskt våld. Med det menas att det finns en manlig dominerande tankestruktur där 
offren inte märker av denna typ av mjukt våld samt att den ställer det underordnade könet i en 
marginaliserad position (Bourdieu 1999:13).  

Det problematiska med det symboliska våldet är att den skapar ett normsystem som aktörer rättar 
sig efter och detta resulterar i att de båda könen hamnar i en ständig pågående process. Detta 

leder till att det kvinnliga könet anpassar sig till den tankestruktur som har skapats i vårt 
samhälle (Bourdieu 1999:14). Bourdieu(1999:19) menar att denna typ av relation har två 
konsekvenser som bör lyftas fram. Den första är att den manliga karaktären styrks genom den 

symboliska apparaten, det manliga könet ställs överst i den sociala ordningen. Den andra 
konsekvensen som Bourdieu (1999:67) lyfter fram är att detta bör ses som ett instrumentellt syfte 

där den manscentrerade typen ses som ett generellt sätt för att uppträda.  Det utövas en 
dominansrelation mellan könen. Detta utgör då en konsensus mellan de båda könen där det då 
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produceras och reproduceras en specifik social existens. Den dominerade kraften, det manliga 
könet systematiserar en ordning som är konstruerad efter manliga preferenser och som sedan 

utgör normen efter vad som anses vara naturligt varande (Bourdieu 1999:69). Om författarna då 
kontextualiserar detta till undersökningen kommer det bli intressant att se hur den 

mansdominerade miljön inom fotbolls-EM för herrar i Polen/Ukraina kan förklaras utifrån det 
genusperspektiv som konstrueras inom den sociala ordningen. 

Bourdieu (1999:76) menar att om kvinnor underkastar sig till de roller kvinnor i den sociala 
ordningen förväntas ta så resulterar detta i att det kvinnliga könet blir förminskat och förnekat. 

Bourdieu (1999:78) utvecklar detta resonemang med att det manliga könet hamnar i ett tillstånd 
där de berörda blir offer för den dominerande föreställningen. De dispositioner som existerar 

skapar en miljö som kräver att aktörerna utövar en dominans, dessa dispositioner är inga 
naturliga ting utan skapas av ett långvarigt socialisationsarbete. Bourdieu (1999:80) menar att 
denna typ av dominans har som syfte att på ett aktivt sätt urskilja förhållandet mellan de motsatta 

könen. Detta skapar en pliktkänsla för det manliga könet som avser att bibehålla dessa 
dispositioner. Detta medför i sin tur även att det manliga könet skapar en icke ifrågasatt 

förpliktelse mot sig själv och som uttrycks genom en känsla av heder. Hedersprincipen fungerar 
på det sättet att det manliga könet har en drivkraft eller bevekelsegrund som sätter subjekten i en 
position genom att resonera på ett sätt som grundar sig i vad individen är skyldig sig själv 
(Bourdieu 1999:81).  

Det Bourdieu (1999:82) menar med att subjekten är skyldig sig själv är att den specifika 
individen upplever en skyldighet gentemot sig själv där han är skyldig att uppträda på det sätt 

som gör att han kan nå upp till den bestämda bilden av mannen. Detta är ett relationellt tillstånd 
mellan det manliga och kvinnliga könet i ett socialt rum där aktörerna har konstruerat en 
uppdelning mellan könen. Denna uppdelning förvärvas genom hedersprincipen, tack vare 

underkastelsen i det symboliska våldet som pågått under en längre tid och som medfört att det 
skapats ett system där männen producerar och reproducerar de symboliska kapitalen (Bourdieu 
1999:85).  

Bourdieu (1999:92) menar att de manliga aktörerna upplever hedern som ett naturligt ting som i 
relation med dispositioner verkar på ett osynligt sätt och skapar koder på hur en man ska 
uppträda. Männen underkastar sig till denna typ av dominans genom att orientera sig till de 

bestämda positioner som har skapats genom ett långvarigt socialisationsarbete i det sociala 
rummet. Bourdieu(1999:103) poängterar emellertid att aktörerna i det sociala rummet inte 
upplever dessa koder som ett mekaniskt tvång utan som ett logiskt tillstånd.  

5. Empiri 

I detta avsnitt kommer författarna presentera samtliga intervjuer som genomförts med 
respondenterna. Det insamlade materialet i studien kommer att grunda sig på de intervjuer som 
genomförts med sex respondenter: tre män respektive tre kvinnor. Samtliga respondenter har 

själva besökt fotbolls-EM för herrar i Polen/Ukraina 2012. Det gör de högst relevanta för att 
besvara studiens frågeställningar. Intervjuerna med de sex respondenterna gav författarna en 
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inblick i hur EM besökare upplevde mästerskapet. Författarna ansåg det vara intressant att 
intervjua både män och kvinnor då man undersöker fenomenet ur ett genusperspektiv  

5.1 Respondent Youness Haddad (man) 

Haddad är man och arbetar som elektriker. Haddad besökte EM i Ukraina/Polen som 
privatperson tillsammans med tre manliga vänner av den anledningen att de har ett brinnande 
fotbollsintresse. Det primära motivet med resan var att få uppleva världsklassiga fotbollsmatcher. 

Haddad ville även lyfta fram den supporterkultur och stämning som skapas kring ett mästerskap 
som en stor bidragande faktor till varför han valde att besöka EM i Ukraina/Polen.   

Haddad upplevde EM jargongen i Ukraina/Polen överlag som positiv där han framförallt lyfter 

fram en skön gemenskap bland fotbollssupportrar. Haddad tyckte att det existerade en stor glädje 
bland människor som vistades i EM-städerna. Det faktum att det skreks en hel del 
kvinnonedlåtande ord till domaren och motståndarna under själva fotbollsmatcherna upplevde 

Haddad emellertid det som ett skönt och befriande sätt att uttrycka känslor på. Vidare i sin 
beskrivning av atmosfären kring EM lyfter Haddad fram att det fanns en hel del brudar som såg 

till att göra resan för han och hans vänner oförglömlig.  

Haddad upplevde att hans beslut i att åka till EM uppfattades som coolt och häftigt bland vänner 

hemma i Sverige. Många av hans vänner var avundsjuka på att han lyckats fått tag på biljetter.  

 

5.2 Respondent Philipp O`Connor (man) 

O`Connor är man och arbetar som sportjournalist för nyhetsbyrån Reuters. O`Connors primära 
syfte med resan var yrkesrelaterat. Han besökte EM i Ukraina/Polen av den anledningen att han 
skulle utföra sitt jobb som sportjournalist.  Hans uppgifter med resan var att följa fotbollen, mer 

specifikt svenskalandslagets matcher men även i viss mån de händelser som skedde runt omkring 
arenorna. Ett utav hans sekundära uppgifter vid sidan om fotbollen var att skriva ett reportage om 

det kärnkraft drabbade området i Tjernobyl, Ukraina. 

 

O`Connor beskriver jargongen under EM som präglad av mycket öl, testosteron och patriotiskt 

hejande män. O`Connor upplevde att det rådde en bärs och brudar atmosfär under EM där fokus 
för en hel del supportrar var att besöka strippklubbar och prostituerade.   Något som O`Connor är 
noga med att lyfta fram i sin beskrivning av atmosfären är unga tjejer som för en liten slant 

målade flaggor på supportrars överkroppar. En hel del entusiastiska fotbollssupportrar gjorde 
atmosfären inne på arenan till en förhållandevis mycket god upplevelse. 

 
O´Connor upplevde att hans beslut av att åka till EM som sportjournalist uppfattades som roligt 

och äventyrligt bland vänner och kollegor hemma i Sverige. Många av hans kollegor var oerhört 
positiva till hans resa. Flera bland journalisterna på jobbet hade nämligen bevakat andra 
internationella fotbollsmästerskap så som VM och endast haft trevliga erfarenheter att dela med 

sig utav. 
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5.3 Respondent Malin Jansson (kvinna) 

 

Malin Janson är kvinna och arbetar som sportjournalist på Göteborgsposten. Jansson åkte till EM 
i Ukraina/Polen som journalist för tidningen Göteborgsposten där hennes primära syfte med 
resan var att bevaka det tyska, spanska och italienska landslaget. Hennes yrke var den 

huvudsakliga faktorn till att hon besökte mästerskapet men också att just fotbollen som sport 
tilltalar henne.  

 

Under hela hennes fyra veckors besök gav hon all sin tid till att bevaka den fotboll som spelades. 
Jansson beskriver jargongen under mästerskapet som fantastisk och familjevänlig. En smältdegel 

av hundratusentals supportrar från olika nationaliteter där glädje och kamratskap förgyllde 
vardagen. Mer specifikt menar Jansson som tidigare bevakat flera internationella 
fotbollsmästerskap att atmosfären under EM i Polen/Ukraina var alldeles speciell. Aldrig tidigare 

har hon upplevt ett så könsneutralt mästerskap. Hon beskriver jargongen under matcherna och 
utanför arenorna som väldigt familjevänlig. Den mansdominerade miljön som ho n upplevt vid 

tidigare mästerskap var som bortblåst under EM i Polen och Ukraina.  Inne på själva arenorna 
såg unga hejande flickor och pojkar till att skapa en alldeles unik atmosfär. 

Jansson upplevde att hennes beslut av att åka till EM som sportjournalist uppfattades som si 
sådär bland vänner och kollegor hemma i Sverige. Många av hennes kvinnliga kollegor var jätte 
positiva och tyckte att det var modigt av henne, att som kvinna i ett mansdominerat yrke åka för 

att bevaka EM. Å andra sidan skämtade många av hennes manliga kolleger lite ironiskt om att 
hon istället för att bevaka EM borde bevakat balett-EM. Detta var något som snabbt ignorerades 

av Janson. 

 

5.4 Respondent Roza Khudair (kvinna) 

 

Khudair är kvinna och arbetar som barnskötare. Khudair besökte EM som privatperson. Det 
primära syftet med resan var att i första hand få chansen att spendera lite ledig tid med sin 
fotbollsgalna pojkvän. Att få besöka Östeuropa och Ukraina som land samt att uppleva en ny 

kultur var också viktiga faktorer i hennes val att besöka EM.  Khudair hade en ambition att ägna 
sig åt massvis med shopping i prisvänliga Ukraina.  

 

Helhetsintrycket av EM beskriver Khudair som spännande men icke-barnvänlig.  Dramatiken 
under själva fotbollsmatcherna bär hon med sig som en positiv erfarenhet och något hon sent 

kommer att glömma. Khudair beskriver jargongen under EM som stundals väldigt jobbig och 
orolig. Khudair blev många gånger chockad över att en hel del fullvuxna män som möjligen 
druckit lite för mycket alkohol betett sig så aggressivt och fruktansvärt illa under och utanför 

själva fotbollsmatcherna. Männen kunde utan hänsyn till barn och kvinnor i publiken vräka ur 
sig kvinnoförnedrande ord. Detta medförde att Khudair emellanåt kände ett visst obehag och illa 

tillfreds.  
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Khudair upplevde att hennes beslut av att åka till EM uppfattades som överväldigande positivt 
men med en viss skepticism bland nära och kära hemma i Sverige. Khudair berättar att många av 

hennes närmsta tjejkompisar tyckte att det var jättekul att hon fick komma bort från Sverige men 
att de i själva verket inte ens visste vilket typ av event EM i Polen/Ukraina handlade om.  

Hennes mor och far avrådde henne flera gånger från att åka med motiveringen att EM och fotboll 
inte var någonting för henne. Detta var något som Roza blev ledsen utav men i slutändan inte 
påverkades ett dugg utav. 

 

5.5 Respondent Lindha Jansson (kvinna) 

 

Lindha är kvinna och medlemsansvarig på svenska supporterorganisationen CampSweden. 
Jansson åkte till EM i Ukraina/Polen som medlemsansvarig för supporterorganisationen 
CampSweden där hennes primära syfte med resan var att heja fram det svenska 

fotbollslandslaget genom att anordna och organisera aktiviteter för svenska EM-besökare. 
Hennes yrke var den huvudsakliga faktorn till att hon besökte mästerskapet men är noga med att 

poängtera att som privatperson förmodligen ändå valt att besöka EM på grund av sitt brinnande 
fotbollsintresse.  

Då Lindha intensivt jobbade med att anordna aktiviteter för svenska EM-besökare upplevde hon 
mest atmosfären kring de anläggningar som CampSweden upprättat. Jansson beskriver 

atmosfären under EM som en månad hon sent kommer att glömma. Hon menar att EM i Polen 
var startskottet för kvinnans intrång i fotbollen. Atmosfären runt omkring själva arenorna var en 
härlig mix av ”tjejgäng”, ”grabbgäng” och barnfamiljer.  

 

En sak som Linda på CampSweden är noga med att lyfta fram i sin beskrivning av jargongen 
under EM är att hon som varit på så många mästerskap tidigare aldrig sett så många kvinnliga 

svenskasupportrar på Campen. Lindha beskriver vidare att stämningen under Sveriges 
fotbollsmatcher genomsyrades av en fantastisk inramning. Lindha beskriver stämningen som god 
och glädjefull under samtliga av Sveriges EM-matcher. Det spelade ingen roll att Sverige redan 

efter två omgångar var utslagna. Lindha är i sin beskrivning av stämningen under 
fotbollsmatcherna noga med att lyfta fram den ur svensksynvinkel betydelselösa avslutande 

matchen mot Frankrike där svenskasupportrar sjung som aldrig förr.  

 

Linda upplevde att hennes beslut av att åka till EM som medlemsansvarig för 
supporterorganisationen CampSweden uppfattades som positivt men föga överraskande bland 

vänner och familj hemma i Sverige. Då Lindha sedan flera år tillbaka varit medlemsansvarig för 
CampSweden samt att många av hennes vänner och familjemedlemmar känner till hennes 

fotbollsintresse var det nästan en självklarhet för dem att hon skulle åka. 

5.6 Respondent Barry Wright (man) 

 

Barry Wright är man och försäljningschef på företaget 1biljett som säljer biljetter till 
sportevenemang. Wright åkte till EM i Ukraina/Polen som privatperson trots sin roll som 

försäljningschef för företaget 1biljett. Hans primära syfte med resan var att som supporter följa 
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det irländska landslagets fotbollsmatcher. Wright har irländskt ursprung och är utöver sin passion 
för Irland en inbiten fotbollsentusiast av brittisk fotboll. 

 

Wright upplevde jargongen under EM i Ukraina/Polen som en traditionell fotbollsjargong. Det 
existerade mycket rivalitet bland supportrar från rivaliserande nationer före och efter matcherna. 

Öl, gemenskap och sång var ett vanligt inslag under EM och något som Wright lyfter fram i sin 
beskrivning av atmosfären kring EM. I sin beskrivning av atmosfären under EM minns Wright 
att han såg dusintals polska prostituerade kvinnor utanför arenorna redo att sälja sex så fort 

slutsignalen av fotbollsmatchen gått.  

 

Under själva fotbollsmatcherna och framförallt under Irland-Italien matchen beskriver Wright att 

en hel del rasistiska glåpord skanderades från läktarhåll mot mörkhyade fotbollsspelare. Oerhört 
tragiskt och något som exemplifierar stämningen under fotbollsmatcherna beskriver Wright.  

Wright upplevde att hans beslut i att åka till EM uppfattades som en självklarhet bland irländska 
vänner och familjemedlemmar. Många av hans vänner hade de facto redan långt innan han själv 

bokat biljetter till Irlands EM-matcher. 

6. Analys 

 

Författarna kommer under detta avsnitt att analysera empirin från respondenternas utsagor 

genom att sammankoppla de till teorier och tidigare forskning. Ur den insamlade empirin från 
respondenters utsagor kommer författarna att ta fram svar på de frågeställningar som i början 
ställdes, för att sedan tolka och värdera svaren. I analysen kommer författarna vidare även att 

ställa frågor till det insamlade materialet samt tolka det genom att använda sig av sina teorier.  

Det insamlade materialet kommer att struktureras. Genom att styrka empirin med noggrant 
utvalda citat undviker författarna att det insamlade materialet presenteras opolerat. Författarnas 
tolkning av materialet kommer att underbyggas av empirin. Den tolkning författarna gjort av 

materialet kommer sedan presenteras för läsaren.  

 

Analysens huvudrubriker kommer delas in två delar där den första är sportturism och har ett 
huvudsyfte till att klassificera sportturister och den andra är den manliga dominansen som har till 
uppgift att ur ett genusperspektiv identifiera möjliga orsaker till varför män i betydligt större 

utsträckning än kvinnor reste till EM för herrar 2012 i Polen/Ukraina. Författarna har strukturerat 
den insamlade empirin och kodat de signifikanta uttalande från respondenternas utsagor. 

Rubrikerna är anpassade i den meningen att de blir relevanta för undersökningen och kan 
förklaras utifrån teorierna.  

6.1 Klassificering av EM-besökare 

 

Sport och turism har enligt Gamon & Robinson(2003:21) två olika grenar: Sportturism 

respektive Turismsport. Sportsturism delas precis som i Turismsport in i två inriktningar 
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termerna hard respektive soft definition (Gamon & Robinson 2003:24). Med Sportturism menas 
att turisters primära motiv med resan är att få uppleva själva sportevenemanget i detta fall EM i 

Polen/Ukraina. Den andra grenen, Turismsport berör turister vars primära mål med resan i första 
hand inte är själva sporten utan här är vistelsen och upplevelsen i att besöka destinationen det 

primära. För att visualisera detta till svenska EM-besökare kommer författarna här nedanför att 
presentera en modell: 

 
Utifrån intervjuer som genomförts med respondenterna kunde författarna hitta ett tydligt 

samband som påvisar att 5 av de 6 tillfrågade EM-besökarna kan klassificeras som sportturister. 
Av dessa klassificeras fyra stycken som hard sportturister. Undantaget är Lind ha 

medlemsansvarig på CampSweden som i sin tur kan klassificeras som soft sportturist eftersom 
hennes primära mål var att stödja det svenska fotbollslandslaget genom att anordna aktivititer för 
svenska fotbollssupportrar. 

 

Respondent Roza Khudair kan inte klassificeras som en sportturist eftersom huvudsyftet med 
resan inte var att följa själva fotbollen. Däremot hade hon ett intresse för den uppståndelse och 

de möjligheter som skapas i samband med fotbolls-EM. Därmed klassificeras hon som en hard 
turismsport turist. 

 

Majoriteten av respondenterna hade som primärt syfte att på något sätt följa fotbollen på plats 
vare sig som yrkesperson eller privatperson. Därför kan majoriteten av respondenters kopplas till 
de besökare som går under termen sportturism och tillhör inriktningen hard definition.  

Enligt Gamon & Robinson (2003:21) är hard definition en typ av turister som kännetecknas av 
att deras primära intresse och resemotiv är att vara involverade i någon form av en 

tävlingsinriktad sport. Gemensam nämnare för respondenterna är att de ha har besökt 
Polen/Ukraina för att i första hand ta del av den fotboll som spelas under EM.  Det bör dock 
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nämnas att i intervjun med Lindha Jansson medlemansvarig i supporterorganisationen framkom 
det att hon besökt EM i den meningen att följa det svenska landslaget genom att anordna och ta 

del av supporteraktiviteter utanför själva arenorna. 

 

Denna typ av EM-besökare kategoriseras under soft definition. Gamon & Robinson (2003:22) 

utvecklar detta resonemang genom att hänvisa till att dessa typer av sportturister som går under 
soft definition är turister som främst ägnar sin tid åt att aktivt delta i fritidsbaserade aktiviteter. 
Mer specifikt i detta fall är de aktiviteter som anordnas i campingen av CampSweden. Inom 

campingen är aktiviteter i form av spontan sportutövning och musik i form av konserter exempel 
på de fritidsbaserade aktiviteter som Lindha anordnade. Enligt Gamon & Robinson (2003:22) 

resulterar detta till att denna typ av turister har som primärt mål att främst delta i fritids 
arrangemang kring sporteventet, i respondenternas fall med resan till EM i Polen/Ukraina 2012. 

 

Hur turismsport skiljer sig i sin definition från sportturism har författarna tidigare tagit upp i 
detta avsnitt. Gamon & Robinson (2003:23) utvecklar detta genom att förklara att turismsport 
består av turister vars primära syfte är att semestra på destinationen. För turismsportturister är 

fotbollen av sekundär betydelse. Enligt Gamon & Robinson omfattar turismsportturister även de 
som reser till destinationen där sporteventet skall hållas, utan att behöva ha något som helst 

intresse för den sport som spelas under evenemanget.  Turismsportturister avser också de turister 
som medvetet besöker destinationen för att av ta del av den atmosfär och de utökade möjligheter 
i form av tillexempelvis shopping som skapas av sportevenemanget i staden. 

 

Utifrån de intervjuer som genomförts med respondenter kunde författarna inte hitta något 
samband eller mönster som tyder på att det fanns en typ av EM besökare som kan klassificeras 

inom soft turismsportturister. Gamon & Robinson (2003:24) menar att turister som ingår i 
turismsport soft definition har ett marginellt om inte obefintligt intresse för sporteventet som 
äger rum. 

 
Denna typ av EM-besökare har författarna inte kunnat identifiera. Författarna tolkar det som att 

EM för herrar i fotboll är ett så storskaligt evenemang att samtliga resenärer som reser till 
destinationen på ett eller annat sätt är medvetna om och har i alla fall ett visst intresse av att ta 
del av festligheterna. En annan möjlig förklaring till att författarna inte lyckats identifiera denna 

typ av EM-besökare är att författarna använt ett relativt litet urval av respondenter. Studien 
ämnar förvisso inte till att klassificera alla EM besökare utan endast de besökare som det 

genomförts intervjuer med.  
 
De turister som endast är intresserade av festligheterna kring eventet i stort är klassificerade som 

hard definition turismsport turister. Författarna har som en kontrast till sportturister kunnat 
redovisa ett direkt samband i empirin som gör att dessa typer av EM-besökare existerar om än 

inte i någon större skala.   
 
Utifrån intervjun med Roza Khudair framkom det ett utav hennes primära syfte med resan till 

EM var att ta del av den atmosfär och yttre möjligheter som ett arrangemang av EM innebär. 
Därmed har hon klassificerats som en hard turismsportturist. 
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6.2 Den manliga dominansen i sportens värld 

 

Den manliga dominansen i sportens värld kommer att utifrån ett genusperspektiv studera 
tillfrågade EM besökare tre män respektive tre kvinnor. Författarna har hittat ett tydligt samband 

bland en majoritet av de tillfrågade EM-besökarna när det gäller deras beskrivning av jargongen 
under EM där dessa har indikerat på att en viss typ av jargong dominerat under mästerskapet. 
Nedan presenteras utvalda citat från genomförda intervjuer med respondenter. Detta för att lyfta 

fram likheter i deras beskrivningar av jargongen under EM.  

”Det fanns gott om tillgång till alkohol före, under och efter matcherna. Det skapade en skön 

glädje och gemenskap bland oss grabbar, så länge resultaten gick vår väg, så att  säga 
haha.”(Wright, man) 

 ”Mycket bira, testosteron och patriotiskt hejande boys. En riktig bärs och brudar atmosfär 
genomsyrade EM där en hel del supportrar var mer intresserade av strippklubbar än själva 

fotbollen hehe” (O`Connor, man) 

Författarna har utifrån sina egna tolkningar tolkat det som att en majoritet av de totalt tillfrågade 
besökarna upplevde att en manlig jargong dominerade under EM. Det författarna menar med en 
manlig jargong är ett tillstånd skapat av män i miljöer där män utgör överlägsen majoritet. 

Normer, språkbruk och ett generellt sätt att bete sig på sätts av män utan hänsyn till minoriteter 
som kvinnor och barn. ”Många gånger ville jag bara dra därifrån, jag kände mig spyfärdig av 

alla kvinnoladdade skälsord som hördes från läktarhåll utan hänsyn till kvinnor och 
barn.”(Roza, kvinna) 

 

Denna typ av manliga jargong skapar enligt Bourdieu (1999:14) en atmosfär där det manliga 

könet är den centrala punkten och den som bestämmer villkoren. Vidare menar Bourdieu 
(1999:67) att det i mansdominerade miljöer som fallet med fotbolls-EM skapas en manlig 

dominerande tankestruktur där den manscentrerade typen ses som ett generellt sätt för att 
uppträda.  

”Män som drack och sjöng hejvilt tillhörde en betydande del av vardagen. Men vad hade man 
annars förväntat sig med the Euros. Sorry tjejer, Fotboll är skapat av män, för män” (Haddad, 
man) 

 

Ett annat intressant samband som författarna hittat utifrån empirin är att en majoritet av de EM-
besökare som upplevt att en manlig jargong dominerat under fotbolls-EM har beskrivit den med 

en skämtsam inställning och som något naturligt. Den enda som kände ett obehag med att den 
manliga jargongen dominerade var Roza, kvinna. 

”Överallt fanns det alkoholiserade och aggressiva vuxna män som gjorde atmosfären och 
jargongen under matcherna obehaglig och främmande” (Roza, kvinna) 

 

Varför beskriver de tillfrågade männen den upplevda jargongen under fotbolls-EM som 
manligdominerad och som något naturligt? Hade männen haft samma skämtsamma övertygelse 

och inställning till den manliga jargongen samt dess konsekvenser hemma i Sverige? En möjlig 
förklaring kan vara att män just specifikt när det handlar om mansdominerade tillställningar så 
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som fotbolls-EM upplever den manligajargongen som självklar och naturlig.  Författarnas egna 
tolkningar är att männen beskrivit jargongen som naturlig och självklar eftersom fotboll i 

synnerhet fotbolls-EM alltid varit så mansdominerat och förankrat med män där 
könsfördelningen nu senast i Polen/Ukraina var procentuellt sett 80-20 i manlig favör.  

 

Man måste emellertid ta männens beskrivningar av jargongen med en nypa salt eftersom de just 
är män som blir frågade om att beskriva jargongen under fotbolls-EM där en majoritet av 
besökarna är män. Enligt Bourdieu(1999) fungerar hedersprincipen på det sättet att det manliga 

könet har en drivkraft eller bevekelsegrund som sätter subjekten i en position genom att resonera 
på ett sätt som grundar sig i vad individen är skyldig sig själv (Bourdieu 1999:69).  

Det Bourdieu (1999:78) menar med att subjekten är skyldig sig själv är att den specifika 
individen upplever en skyldighet gentemot sig själv där han är skyldig att uppträda och resonera 

på det sätt som gör att han kan nå upp till den bestämda bilden av mannen.  

”Under EM kan vi män leva livet. Det är ju därför 90% av besökarna är män haha. Förstå mig 
inte fel men här står vi män för fotbollen och kvinnorna för underhållningen haha”( Haddad, 
man) 

“You know Euros, it’s all about watching good football and drinking beer with friends” (Wright, 
man) 

Bourdieu (1999:80) menar vidare att i miljöer där män är i stor majoritet skapas det ett 

symboliskt dömande, en undergivenhet gentemot det kvinnliga könet där kvinnan endast kan 
utöva sin makt genom att antingen anpassa sig till det manliga könet eller att stiga åt sidan.   

”Det kändes som att man inte hade något val även om jag ofta kände mig utanför. Ja menar vem 
fan orkar stå ut med att engelsmän, tyskar, fransmän..you name it överallt mitt på dan ute på 
torget, utanför pubar, inne på arenan sjunger män nedlåtande kvinnoladdade ramsor om 

varandra. The french are fucking cunts,cunts cunts... Men vad gör man inte för sin 
pojkvän?”(Roza, kvinna). 

 

Men kan Rozas val av att besöka EM tillsammans med sin fotbollsgalna pojkvän ha påverkat 
hennes beskrivning av jargongen? Gibson (2004:260) menar att resor planerade av män tenderar 

att vara mer tävlingsorienterade. Författarnas tolkning är att Rozas relativt råa beskrivning av den 
upplevda manliga jargongen påverkats av att hon tillsammans med sin fotbollsgalna pojkvän 
befunnit sig i miljöer, mitt i smältdegeln bland patriotiska medelåldersmän under matcher och i 

anknytning till uteserveringar och pubar där de mest hårdföra supportrarna befinner sig.  

 

Resterande respondenter Lindha och Malin beskrev inte på något sätt att jargongen under 

fotbolls-EM dominerades av en manlig jargong trots att en stor majoritet av supportrarna under 
EM faktiskt var män. De beskrev istället jargongen könsneutral och familjevänlig.  

Enligt Bourdieu(1999) utspelar sig en manligjargong alltid vid mansdominerade miljöer där män 
utgör en majoritet.  Utifrån intervjuerna med Lindha och Malin stämmer detta inte alla gånger.  

”Jargongen under EM var fantastisk. Aldrig tidigare upplevt en så könsneutral jargong. Det 
enda man hörde och såg från vår fina utsikt på hotellet en bit utanför arenan var små pojkar och 

flickor tillsammans med sina föräldrar deltog i alla möjliga former av lekar och spontanfotboll.” 
(Malin, kvinna) 
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”Jargongen runt omkring själva campen där jag mestadels höll hus formades i en härlig mix av 
tjejgäng, grabbgäng och barnfamiljer. Det gjorde jargongen väldigt familjevänlig med hänsyn 

till alla”(Lindha, kvinna) 

 

De två kvinnliga EM besökarna Lindha och Malin upplevde alltså trots att det under EM varit en 

stor majoritet av män inte att jargongen var manligdominerad. Gibsons (2004:247) studie visar 
på att det emellertid under senare år skett en ökning av antalet kvinnor som deltar i sportliga 
aktiviteter. En möjlig förklaring till att Lindha och Malin skilde sig så mycket från majoriteten av 

de tillfrågade EM-besökarna i sin beskrivning av jargongen kan faktiskt bero på att fotbolls-EM i 
Polen/Ukraina hade en betydande andel kvinnliga besökare som också såg till att forma och sätta 

sin ”kvinnliga” prägel på jargongen och därav att det inte skapades en jargong som var 
mansdominerad. En femtedel av besökarna var kvinnor och det är ändå en hel del.  

 

En kontrast till föregående förklaring om varför Malin och Linda inte upplevde som majoriteten 
av de tillfrågade EM-besökarna, nämligen att en manlig jargong dominerade under EM kan bero 
på att de huvudsakligen vistats på platser där män och kvinnor varit relativt jämt fördelade. Det 

måste man ha i åtanke. 

”Sen hann jag tyvärr inte röra mig så mycket runt omkring. Jag och mina kollegor hade så 

mycket att skriva om före och efter själva matcherna, så det blev en hel del skrivande på 
hotellet”(Malin, kvinna). 

”På själva campingen där jag mest befann mig blev det aldrig stökigt. Det var ganska långt från 
själva huvudtorget utanför arenorna”(Lindha, kvinna). 

 

Författarnas tolkning utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv är att Malin och Lindha beskrivit 
jargongen under EM genom deras egna ögon, utifrån deras egna upplevda sociala verklighet och 

miljö där platserna de mestadels befunnit sig på varit förhållandevis familjevänliga och jämt 
fördelade mellan könen. Där av har de upplevt som de gjort. Följande citat nedan från Lindha 
indikerar ändå på att jargongen på andra håll trots att hon själv inte upplevt den varit dominerad 

av en manlig jargong. 

 

”Men jag vet att det förekommit en helt annorlunda jargong på andra platser där många kvinnor 

i efterhand berättat att de känt sig illa berörda och inte tillfreds med den jargong som överlag 
rådde under EM. Min kroatiska kollega Gordana Kovacevic på CroatianFans motsvarigheten 
till vår supporterorganisation upplevde att det vid samtliga kroatiska matcher skreks 

kvinnonedlåtande ord mot domare och motståndare. Det värsta av allt var att ingen kvinna 
protesterade. Många kvinnor hängde till och med, med i kören”(Lindha, kvinna) 

 

Författarna har hittat ett tydligt samband när det gäller tillfrågade besökares beskrivning av hur 
andra hemma i Sverige uppfattat deras beslut i att åka till EM. En majoritet av de tillfrågade 

besökarna upplevde att deras beslut i att åka till EM uppfattats som överväldigande positiv av 
andra. Nedan presenteras utvalda citat från genomförda intervjuer med dessa respondenter. Detta 
för att lyfta fram likheter i deras beskrivningar av hur andra på hemmaplan uppfattat deras beslut 

i att åka till fotbolls-EM. 
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”Alla tyckte det var coolt och häftigt. Många var till och med avundsjuka på att jag fått tag på 
biljetter”(Haddad, man) 

”Flera bland sportjournalisterna på jobbet sa: Go for it Philipp. De hade tidigare varit på flera 

fotbolls-EM som den i Schweiz för ett par år sedan och bara haft trevliga erfarenheter att dela 
med sig utav”(O`Connor, man) 

”Det var ingen som blev direkt chockad över att just jag av alla människor skulle åka ner till 
Polen, snarare såg man det som en självklarhet. Andra irländska grabbar hade de facto långt 
innan jag själv redan bokat biljetter till samtliga irländska matcher”(Wright , man) 

”Mitt beslut i att åka till EM uppfattades som positivt bland mina nära och kära. Hela världen 

känner ju till den där fotbollstokiga tjejen Lindha från CampSweden. Så det var nog ingen big 
suprise för dem”(Lindha, kvinna) 

 

Författarna har utifrån sin tolkning tolkat det som att samtliga män av de totalt tillfrågade 

besökarna upplevde deras beslut i att åka till fotbolls-EM uppfattats som positiv inom deras 
sociala krets.  Utifrån författarnas tolkning var detta fallet för samtliga män medan en minoritet 

av de tillfrågade kvinnorna i endast en enda kvinna upplevt att hennes beslut i att åka till 
fotbolls-EM uppfattats som positiv av andra hemma i Sverige. Det författarna menar med en 
positiv inställning/attityd är ett tillstånd där individens sociala krets påvisar ett samtyckande, en 

förståelse och i huvudsak god inställning till individens beslut i att åka till fotbolls-EM. Hur 
kommer det sig att samtliga män men endast en kvinna av totalt tre tillfrågade kvinnliga 

besökare upplevde en positiv reaktion angående deras beslut i att åka. Författarnas tolkning är att 
det generellt i samhället fortfarande finns starka attityder mot att fotboll endas t är till för män där 
kvinnor inte har att göra.  

 

Enligt Gibson (1998:157) marginaliserar de budskap som sänds ut genom könsrollssocialisering i 
samhället flickors och kvinnors deltagande i sportaktiviteter. Samtidigt är författarna emellertid 

väl medvetna om att de tillfrågade männens beskrivning av hur andra hemma i Sverige reagerat 
på deras beslut kan med hänsyn till Bourdieu (1999)  ha överdrivits eftersom män i sitt 
resonerande kring traditionella mansmiljöer som fotboll och fotbolls-EM kan känna skyldiga sig 

själva att uttrycka sig så för att på så sätt leva upp till den traditionella mansbilden som råder i 
miljöer där män är i stor majoritet. 

 

Kwon & Cunningham (2003:132) går djupare än så och menar på att generella normer och 
värderingar från människor i ens omgivning har en stark påverkan på individers avsikt till att 

besöka ett sportevent. I fallet Lindha medlemsansvarig för CampSweden tolkar författarna det 
som att hennes omgivning är öppen för kvinnors deltagande inom fotbollen. Annars hade hon väl 
inte röstats fram som medlemsansvarig för CampSweden? 

 

Författarna har emellertid utifrån empirin inte funnit att detta överensstämmer fullt ut alla 
gånger. Två av de kvinnor Malin och Roza som i sin beskrivning kände en negativ reaktion i 

deras beslut av att åka till fotbolls-EM uttryckte sig så här: 

”Flera av kollegorna på jobbet tyckte att jag istället för att bevaka fotbolls-EM borde skickas till 

balett-EM. Men inte brydde jag mig något nämnvärt, EM var supertrevligt”(Malin, kvinna) 
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”Farsan och morsan var de mest skeptiska och avrådde mig flera gånger från att åka. De gillade 
inte ens tanken av att en tjej, deras dotter skulle åka till fotbolls-EM. Fotboll är för män tjatade 

pappa om. Och visst blev man lite ledsen, men inte hindrade det mig från EM så länge min 
pojkvän ville ha me mig. Hallå det är 2000 talet vi pratar om!”(Roza, kvinna) 

Författarnas tolkning är att det funnits en tveksam och negativ inställning hos människor i Malin 
och Lindhas omgivning gentemot deras beslut i att åka till fotbolls-EM men att det inte påverkat 

de avsevärt i den meningen att det hindrat de från att besöka EM.  Med negativ inställning menar 
författarna ett icke-samtyckande en total oförståelse över individers val att besöka fotbolls-EM. 

 

Vidare tolkar författarna det utifrån citaten ovan att Malin och Roza varit starka nog att försvara 
sitt beslut samt ignorera delar av omgivningens syn på saker och ting. Det kan i Rozas fall 
möjligen bero på det stöd hon fick från pojkvännen som gav henne mod och styrka samt 

alternativ till att gå emot sina föräldrar.  Hade Roza kunnat ignorera föräldrarnas normer och 
åsikter utan vetskapen om sin pojkväns vilja att ta med henne till EM? 

 

Det är svårt att sia om men citatet nedan ger författarna ändå ett utrymme till att tolka det som att 
många kvinnor inte valt att besöka fotbolls-EM på grund av att de generella normer och 
värderingar som finns inom samhället och som inte förespråkar kvinnors deltagande inom 

fotbollsrelaterade tillställningar där män traditionellt sätt alltid varit en stor majoritet. 

”Många av mina tjejkompisar i gymnasiet ville åka men fick inte av sin familj. De har berättat 
att det vore en skam för deras släkt att de som tjejer skulle åka till fotbolls-EM. Tack o lov att jag 
har Viktor som inte alls tänker som dem. Det skulle jag aldrig stå ut med”(Roza, kvinna) 

 

När författarna analyserar om varför män i betydligt större utsträckning än kvinnor besökte 
fotbolls EM i Polen/Ukraina kan de utifrån intervjuerna tydligt se att en majoritet av 

respondenterna inte upplever att det finns direkta fysiska hot mot kvinnan. Det är inte farligt att 
åka till EM som kvinna. Däremot finns det en manlig jargong som dominerar tillvaron, utan 

hänsyn till minoriteter så som kvinnor och barn. Detta innebär att män på ett öppet sätt trots en 
betydande kvinnlig närvaro kan vräka ur sig nedlåtande ord om det kvinnliga könet som ett sätt 
att förolämpa rivaliserande motståndare och supportrar. Detta medför att det kvinnliga könet 

marginaliserats under EM och som resulterat i att flera kvinnor upplevt fotbolls-EM som en 
obekväm miljö att vistas i.  

Den manliga jargongen har skapats utifrån den rådande könsfördelningen i 

mansdominerademiljöer där män är i stor majoritet. Fotbolls EM har historiskt sett alltid varit 
mansdominerat. Utifrån intervjuer med tillfrågade EM-besökare har författarna tolkat det som att 
den manligajargongen emellertid varierat i styrka beroende på vilka platser man befunnit sig på.  

Bourdieu (1999:85) menar att när det finns en specifik miljö som domineras av det manliga 

könet så skapas det en kraft. Bourdieu (1999:92) forsätter med att förklara att dominansen skapar 
en kraft som på ett systematiskt sätt producerar en ordning som frambringas utifrån manliga 

preferenser. Kännetecknande för den manliga jargongen är att den skapas ur mansdominerade 
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miljöer som genom ”skyldig sig själv principen” hela tiden ser till att den behålls och 
reproduceras.   

Författarna har identifierat två möjliga orsaker utifrån ett genusperspektiv över varför män i 

större utsträckning än kvinnor besökte fotbolls-EM. Identifieringen har skett med utgångspunkt i 
det empiriska resultatet och författarnas egna subjektiva tolkning. Att fotbolls-EM traditionellt 

alltid varit ett mansdominerat evenemang med män i majoritet år efter år, mästerskap efter 
mästerskap sett till att reproducera och skapa en manligjargong som dominerar. Denna 
manligajargong är väl rotad inom fotbollen och kommer inte att försvinna över en dag i 

synnerhet inte om könsfördelningen under EM fortsätter att se ut som den gör, där män i stor 
majoritet hela tiden reproducerar och för vidare den till nästkommande mästerskap. Utifrån 

intervjuerna kunde författarna hitta tydliga samband ur tillfrågade EM-besökare där samtliga 
män uttryckt tecken på att fotboll och fotbolls-EM tillhör det manliga könet. 

”Män som drack och sjöng hejvilt tillhörde en betydande del av vardagen. Men vad hade man 
annars förväntat sig med the Euros. Sorry tjejer, Fotboll är skapat av män, för män” 
(Haddad,man) 

Exemplet från en manlig EM-besökare togs upp för att stärka författarnas tolkning om att en 
möjlig orsak till att män i betydligt större utsträckning än kvinnor besökte EM var för att män 

vill värna och markera om att fotboll är något som bara är till för män. Detta har gjort att många 
män åkt för att besöka EM och samtidigt haft en avskräckande effekt för kvinnor.  

”överallt mitt på dan, ute på torget, utanför pubar, inne på arenan sjöng män nedlåtande 
kvinnoladdade ramsor om varandra. You are fucking cunts,cunts cunts….”(Roza,kvinna) 

 

En annan möjlig orsak som författarna identifierat utifrån ett genusperspektiv med utgångspunkt 
i det empiriska resultatet och präglad av deras egna subjektiva tolkning är att de generella normer 
och värderingar som finns inom samhället, inom individers omgivningar och sociala kretsar har 

varit en orsak till varför män i betydligt större utsträckning än kvinnor besökte EM.  

”Många av mina tjejkompisar i gymnasiet ville åka men fick inte av sin familj. De har berättat 

att det vore en skam för deras släkt att de som tjejer skulle åka till fotbolls-EM.”(Roza,kvinna). 

 

Författarna tolkar det som att det är mycket vanligare med att kvinnor möter denna typ av 

tendens och skepticism från den sociala kretsen på hemmaplan. Detta kan vara en möjlig orsak 
till att så många fler män än kvinnor besökte fotbolls-EM. Fotboll i sin tur har traditionellt alltid 

varit mansdominerat. Utifrån det empiriska materialet tolkar författarna det som att det inte är en 
slump att just en kvinna var den enda som upplevde en negativ reaktion från familj och vänner 
hemma i Sverige. Å andra sidan är en utveckling mot en alltmer jämställd syn på kvinnors 

deltagande inom fotboll på frammarsch. Det kan författarna konstatera utifrån deras egna 
tolkning. Detta intressanta i sig är att denna bild av utveckling delvis framkommit ur det 

empiriska materialet. 

 

Det konstruktivistiska perspektivet som författarna genomgående under studien utgått ifrån 
förklarar sociala företeelser som föränderliga och ifrågasätter hur respondenter tolkar den sociala 
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verkligheten. Således är författarna väl medvetna om och har utgått från att den beskrivning som 
respondenterna uttryckt i samband med intervjuerna kraftigt influerats av individernas egna 

subjektiva upplevelser. Det konstruktivistiska synsättet ser inte kulturer och normer som givna 
utan verkar som en ständigt föränderlig process där aktörerna själva konstruerar den sociala 

verkligheten. Denna sociala verklighet varierar från fall till fall. Hade respondenternas 
beskrivning av jargongen varierat om författarna intervjuat andra besökare? Från andra 
nationaliteter? Från andra yrken? Hade författarna identifierat andra möjliga orsaker om man 

intervjuat andra respondenter? Mycket möjligt.  

 

Dessa möjliga orsaker som författarna identifierat är inte på något skrivna i sten eller syftar till 

att vara de enda förklaringarna till att män i större utsträckning än män besökte fotbolls-EM.  De 
har framtagits utifrån det empiriska materialet där intervjuer med tre män respektive tre kvinnor 
genomförts. Författarna är medvetna om att deras egna subjektiva tolkning och uppfattning om 

ämnet haft en viss inverkan på att just dessa orsaker identifierats som rimliga och fullt tänkbara 
orsaker till varför män i större utsträckning än kvinnor besökte fotbolls-EM i Polen/Ukraina 

2012. Sen finns det självklart många fler möjliga orsaker till varför män i betydligt större 
utsträckning än kvinnor besökte fotbolls-EM men som på grund av ett tidspressat schema inte 
identifierats. En sådan studie skulle kräva långt mycket mer tid än de tio veckor författarna haft 

på sig.  

7. Diskussion 

Det övergripande syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv identifiera möjliga 
orsaker över varför män i betydligt större utsträckning än kvinnor besökte fotbolls EM för herrar 

i Polen/Ukraina 2012. Studien ämnar även klassificera EM-besökare utifrån deras primära 
resemotiv.  

 

Utifrån det empiriska materialet har författarna kunnat identifiera möjliga orsaker till varför män 
i betydligt större utsträckning än kvinnor besökte fotbolls-EM. En möjlig orsak är att den 

mansdominerade miljön under fotbolls-EM har resulterat i ett normsystem där ingen hänsyn tas 
till det kvinnliga könet. 

Men som författarna tidigare tog upp under studien så upplevdes det inga direkta hot mot 

kvinnan utan det var den sociala strukturen som producerade och reproducerade den manliga 
jargongen. Detta resulterade i att mannen blev den centrala grundpelaren och bestämmer om hur 
ett specifikt beteende mönster bör vara. Respondent O`Connor berättade hur några unga vackra 

tjejer jobbade intill arenan som kroppsmålare där de tjänade pengar på att måla flaggor på 
alkoholpåverkade manskroppar. Dessa män hade stundtals uppfört sig på ett olämpligt sätt där 

tafsande och busvislingar var en vardag för dessa tjejer och detta var något de arbetande tjejerna 
förväntades att acceptera.  

Denna typ av handling är det som författarna menar är en del av den manliga jargong som skapas 
i mansdominerade miljöer. Bourdieu(1999) menar att konsekvensen för en social miljö som 
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präglas av en manlig jargong är att jargongen används i ett instrumentellt syfte för att stärka det 
manligabeteendet och språkbruket.  

8. Slutsatser 

Författarna har i denna undersökning kunnat klassificera EM-besökare utifrån deras primära 
resemotiv samt konstaterat att majoriteten av tillfrågade EM-besökare är hard sportturister 
eftersom de huvudsakligen åkte till EM för att följa den fotboll som spelades.  

Detta har resulterat i att författarna har fått en djupare förståelse för besökarnas resemönster och 

resemotiv till fotbolls-EM för herrar i Polen/Ukraina. Det framkom emellertid även att en 
minoritet av de tillfrågade EM-besökare kunde klassificeras som någonting annat än hard 

sportturister. En av de tillfrågade EM-besökarna kan klassificeras som soft sportturist eftersom 
hennes primära mål med resan var att anordna fritidsaktiviteter runt omkring själva eventet. 
Utifrån det empiriska materialet har författare kunnat identifiera ännu en typ av EM-besökare. En 

utav de tillfrågade EM-besökare har klassificerats som en hard turismsportturist. Denna typ av 
turist är medvetna om att det sker ett sportevenemang i Polen/Ukraina men deras intresse ligger 
inte i själva sporten. 

Författarna kan utifrån det empiriska materialet konstatera att samtliga män av de totalt 
tillfrågade besökarna upplevde deras beslut i att åka till fotbolls-EM uppfattats som positiv inom 
deras sociala krets.  Utifrån författarnas tolkning av det empiriska resultatet var detta fallet för 

samtliga män medan en minoritet av de tillfrågade kvinnorna i endast en enda kvinna upplevt att 
hennes beslut i att åka till fotbolls-EM uppfattats som positiv av andra hemma i Sverige.  

Genom att klassificera turister som besökte EM utifrån deras primära resemotiv fick författarna 

en förståelse för besökarnas resemönster, resemotiv och som på sätt gjorde det enklare för de att 
identifiera möjliga orsaker till varför män i större utsträckning än kvinnor besökte EM.  Detta 
studerades sedan utifrån ett genusperspektiv där författarna kan konstatera att den manliga 

dominansen har varit en stark bidragande faktor till varför män i större utsträckning än kvinnor 
besökte fotbolls-EM i Polen/Ukraina. Författarna har även utifrån det empiriska materialet 
kunnat konstatera att en majoritet av tillfrågade besökare beskrivit att det rådde en 
manligdominerad jargong under fotbolls-EM. 

Författarna har identifierat två möjliga orsaker utifrån ett genusperspektiv över varför män i 
större utsträckning än kvinnor besökte fotbolls-EM. Identifieringen har skett med utgångspunkt i 

det empiriska resultatet och författarnas egna subjektiva tolkning. Att fotbolls-EM traditionellt 
alltid varit ett mansdominerat evenemang med män i majoritet år efter år, mästerskap efter 
mästerskap sett till att reproducera och skapa en manligjargong som dominerar. Denna manliga 

jargong är väl rotad inom fotbollen och kommer inte att försvinna över en dag. I synnerhet inte 
om könsfördelningen under EM fortsätter att se ut som den gör där män i stor majoritet hela 
tiden reproducerar och för vidare den till nästkommande mästerskap.  



31 
 

Utifrån intervjuerna kunde författarna hitta tydliga samband ur tillfrågade EM-besökare där 
samtliga män uttryckt tecken på att fotboll och fotbolls-EM tillhör det manliga könet. En annan 

möjlig orsak som författarna identifierat utifrån ett genusperspektiv med utgångspunkt i det 
empiriska resultatet och präglad av deras egna subjektiva tolkning är att de generella normer och 

värderingar som finns inom samhället, inom individers omgivningar och sociala kretsar har varit 
en orsak till varför män i betydligt större utsträckning än kvinnor besökte EM. 

9. Vidareforskning                                                                                                                                         

Författarna har studerat europamästerskapet i fotboll för herrar som spelades i Ukraina/Polen 

2012. En vidare forskning som berör detta ämne skulle kunna vara att man utför en fallstudie där 
man studerar ett mästerskap i fotboll både för herrar och damer. Det hade varit intressant att 
studera EM för damer som under juni månad 2013 kommer att arrangeras i Sverige. Ett alternativ 
sätt att studera detta ämne är att använda sig av ett annat perspektiv utöver genus.  
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