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Klungfotbollens kön 
Fotboll under skolraster är till synes ofta helt oorganiserad. Men den 
visar sig ha raffinerade metoder för att dela in barn i två grupper. 
Fältstudier visar hur genus konstrueras i stunden och hur flickor 
underordnas i elevernas spontana fotbollsspel.

Va d s p e l a r k ö n f ö r r o l l  för kvaliteten 
på spelet i fotboll? Hur svarar man på den 
problematiska frågan och varför skulle 
man överhuvudtaget svara på den (1)? Vad 
kan en sådan undran ha sin upprinnelse i? 
Kanske uppkommer den eftersom herrfot-
boll i jämförelse med damfotboll får mer 
uppmärksamhet i medierna, fler och 
bättre sponsorkontrakt samt har högre 
löner, som försvaras med att män påstås 
vara bättre spelare än kvinnor och därför 
bör anses som mer förtjänstfulla produ-
center av fotbollsupplevelser. Fotboll är 
maskulint kodad i många delar av världen 
(2). I Sverige är det definitivt så (3). Men 
vilken genuskodning en idrott har är inte 
hugget i sten (4). Barnen som Birgitta 
Fagrell intervjuar i sin avhandling är 
överens om att fotboll är en typisk pojk-
sport (5). Vad står det för och kanske 
framför allt, hur konsolideras det?   

Den lekfulla frizonen
Denna artikel handlar om ett av få institu-
tionella tillfällen när pojkar och flickor 
spelar fotboll tillsammans, nämligen 
under rasten i skolan. Det kallar jag 
rastfotboll. Det är förvisso inte ovanligt att 
pojkar och flickor i förskoleåldern spelar 
samtidigt i föreningsdrivna fotbollsskolor. 
Men, i takt med att barnen blir äldre, 
ersätts dessa skolor av renodlade flick- 
och pojklag. Vill man undersöka hur 
genus konstrueras är fotboll ett intressant 
sammanhang, men eftersom den gängse 
fotbollen vanligtvis är enkönad (6) fram-
står rastfotbollen som ett unikt tillfälle att 
se hur genus konstrueras i stunden. Syftet 
med studien är att se hur genus konstru-
eras i pojkars och flickors organisering av 
rastfotboll.

Under ett och ett halvt år besökte jag 
tre skolor i Malmö för att undersöka 
dessa förhållanden närmre. Där observe-
rade jag hur eleverna organiserade sina 
fotbollsaktiviteter under rasterna. De 
frågor jag bar med mig var: Var spelar de 
fotboll? Vilka är med? Vad gör och säger 
de? Vem bestämmer? I synnerhet tittade 
jag på hur pojkar och flickor formerade 
sig och vad som kännetecknade rörelse 
och förflyttning i spelet.

Är denna ”fria” form av fotboll i 
praktiken en lekfull ”frizon” där alla 
deltar samtidigt och på jämlika villkor? 
Idrottssociologen Tomas Peterson har 
en tydlig uppfattning om vad som sker i 
löst organiserade former av fotboll, näm-
ligen att dess signifikanta spelmönster är 
”den mest kaotiska formationen av 
fotboll, den som spelas av smågrabbar 
innan de har börjat utbildas: en klunga 
av spelare kring det ställe där bollen 
befinner sig” (7). Att rastfotboll, och 
kanske även andra former av ”spontan-
fotboll”, har en egen formation är 
intressant i sig, men också det faktum att 
Peterson kopplar samman denna 
”klunga” med en viss utövarkategori, 
nämligen ”smågrabbar”.
För att kunna undersöka hur genusgrän-
ser skapas, förhandlas och utmanas i 
klungbollens svåröversiktliga tumult 
behövs ett instrument som kan regist-
rera komplexiteten hos kroppar i rörelse. 
Jag är intresserad av genuskonstruktion 
i rörelse och i synnerhet av de ögonblick 
precis innan relationer stelnar och blir 
till tydliga gränser eller kategorier. 
Därför kommer jag att diskutera inte 
bara genus utan också rum samt hur 
dessa begrepp förhåller sig till varandra.  

Kalle Jonasson
Malmö högskola
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flesta av de andra moderna tävlingsidrot-
terna, är delningen ännu i dag påtaglig. 
Genussystemets andra princip, hierarki, 
hänger ihop med och beror på den första 
principens genomförande. När särskiljan-
det av människor i två förutsägbara 
grupper, kvinnor och män, på ett ”för-
tjänstfullt” sätt har utförts, kan de asym-
metriska maktrelationerna mellan könen 
mer framgångsrikt upprätt(håll)as. 
Hierarkin mellan kvinnor och män i 
fotbollens fall är tydlig sett till vem som 
har mest resurser och inflytande. På de 
flesta positioner i fotbollens fält där 
maktutövande i stor omfattning är möjligt 
finner vi en man.

Enligt Hirdman är rumsliga element en 
nyckel till att förstå hur asymmetriska 
genusrelationer kan upprätthållas (8). 
Könens fördelning i det offentliga respek-
tive privata rummet är bara ett av många 
exempel. Rum som begrepp är även 
viktigt för förståelsen av sport (9). I min 
studie använder jag mig av filosoferna 
Gilles Deleuzes och Felix Guattaris 

  
Att räffla och släta ut 
Genusteorier kan skilja sig mycket åt 
sinsemellan, men alla handlar om frågan 
om det existerar en asymmetri i fördel-
ning av makt och resurser mellan könen. 
Detta orättvisa förhållande konstrueras 
socialt genom etablerandet av föreställ-
ningar om vad det manliga och kvinnliga 
könet står för biologiskt. Till exempel att 
män generellt skulle vara starkare än vad 
kvinnor är. För att beskriva sådana sociala 
iscensättningar av kön brukar man 
använda ordet genus. Genus, uppstår i 
relationer mellan människor. Enligt 
genusforskaren Yvonne Hirdman har 
uppdelningen av könen historiskt sett 
varit mer explicit än vad den är i dag.

Genussystemet vilar på två principer. 
Den första är dikotomin – det vill säga 
delning av fenomen i två absoluta katego-
rier – man och kvinna. I ett historiskt 
perspektiv har det varit tydligt hur män 
har intagit det offentliga rummet, medan 
kvinnor har förpassats till den privata 
sfären. I fotbollens fall, liksom för de 

På landets skolgårdar spelas en särskild form av fotboll där det trots ett till synes svåröverskådligt kaos går att finna mönster.
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begrepp ”slätt/räfflat rum” (10) för att 
förstå hur genus konstrueras i rastfotbol-
len.

Begreppen beskriver hur formalisering 
av och kodning av en plats påverkar vilka 
rörelser och förflyttningar som är möjliga 
på den. En metafor som kan underlätta 
förståelsen av begreppen är hur vatten 
rinner över sten. Om man föreställer sig 
att det faller regn på två klipphällar, en 
slät och en räfflad, finner man snabbt att 
den räfflade stannar upp vattnets rörelse 
och delar upp det i överblickbara kanaler. 
Vattnet på den släta klipphällen rinner å 
sin sida stritt. Detta perspektiv medför en 
syn på rum som, istället för att vara något 
”man är i”, något som görs när relationer 
etableras (eller upphör).

I analysen använder jag därför begrep-
pen ”att släta ut” respektive ”att räffla”. 
Rent konkret innebär det att jag i rastfot-
bollen förstår ”räffling” som upprättandet 
av punkter som fördelar förflyttningen till 
en rad segment. Exempel på det är tydlig 
rollfördelning och moment som inspark 
avspark, frispark, utspark, hörna och 
inkast. Målvakten som fångar bollen eller 
bollen som hamnar i mål är också räff-
lingar. ”Utslätning” är en linje som 
fortsätter att ”dras” utan ett synbart slut. 
En fotbollsmatch på vilken nivå som helst 
balanserar mellan dessa element. 

Rastfotbollens genussystem
I mina etnografiska observationer fann jag 
att både flickor och pojkar deltog men att 
pojkarna var många fler. Min bedömning 
av eleverna var att kön inte var avgörande 
för ”fotbollsdugligheten”. Det fanns såväl 
bättre som sämre representanter från 
båda könen. Det hände däremot att flickor 
exkluderades från spelet. Det skedde med 
hänvisning till deras kön – ”inga tjejer” – 
men också utifrån argument om att man 
redan var tillräckligt många, samt om att 
sent ankomna inte fick delta. Men vad 
villkorar flickornas deltagande när de väl 
deltar?

För att demonstrera det har jag valt två 
utdrag från mina fältanteckningar som 
fångar in de olika logiker som är i spel i 
rastfotbollens genussystem. 

En flicka från femman kommer över 
planen hjulandes. Fler femmor, både 
flickor och pojkar, kommer och besät-

ter det målet som sexorna hängde i 
innan. De har med en boll och börjar 
värma upp. Flickorna står med 
armarna i kors och skyggar tillbaka när 
bollen kommer förbi. Pojkarna skjuter 
riktigt hårt och verkar laddade. Så 
småningom har de båda femteklasserna 
blivit fulltaliga och matchen kan sätta 
igång. I 5a deltar fyra flickor och i 5b 
deltar en flicka. Flickan som hjulade 
och tre till i 5b står bakom 5a:s mål 
med armarna i kors. De fyra flickorna i 
5a som deltar bildar en perfekt back-
linje som hålls intakt hela matchen. 
Under matchen står de stilla men är 
ändå på spänn när bollen och spelet 

”Flickorna i backlinjen 
deltar inte i detta spel, 
utan intar istället på ett 
nära nog parodiskt sätt en 
perfekt linje som liknar 
den bild av laguppställ-
ningen som man ser på TV 
innan fotbollsmatcher.”

kommer i närheten. När spelet, som 
mest äger rum på mittplan i en stor 
bolljagande klunga, inte är i närheten 
ägnar flickorna sig åt andra saker. 
Börjar en att dansa så har hennes 
kompis strax börjat göra samma sak. 
Vid ett tillfälle börjar en av flickorna att 
rita en cirkel kring sig med sina skor, 
detta kopieras så småningom alla fyra 
flickor vilket bildar fyra cirklar i gruset 
som finns kvar även efter matchen. När 
bollen kommer inom räckhåll (men för 
den skull ingen motspelare) för en av 
de huvklädda flickorna skriker målvak-
ten (pojke) bakom dem: Skjut! (vilket 
hon fumligt verkställer, bollen går ut 
och motståndaren får inkast). En flicka 
från 5b deltar emellertid, hon är 
huvudet längre än alla pojkar och 
befinner sig i händelsernas mitt. När 
det blir frispark till 5b tar hon bollen 
hävdelsefullt och placerar ner den först 
när 5a-pojkarna har backat lite. Hon 
lämnar bollen till en pojke i det egna 
laget som lägger frisparken. Hjälplära-
ren kommer och blåser i en visselpipa 
och kungör att det är dags att gå in. 
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Barnen beslutar sig för att avgöra 
matchen med straffar eftersom resulta-
tet i matchen hittills är oavgjort. 
Halvcirkel med alla barn förutom 
målvakt och straffläggare bildas, tre 
straffar för var lag ska läggas. Bara 
pojkar lägger straffar. När första målet 
sätts jublar det ena laget och skytten 
juckar och skriker ”Oh baby”. Alla 
andra skott missar och när det sista går 
utanför jublar det vinnande laget igen 
och barnen skingras omgående. 

Flickor och pojkar spelar här tillsam-
mans. Tittar man på förflyttningarna och 
positionerna, det vill säga de linjer och 
som tecknades i spelet, framträder 
följande mönster. Bara pojkar är aktiva 
under ”uppvärmningen”, medan flickorna 
närmast verkar vara lite bortkomna. 
Några flickor som stod bredvid planen sa 
till mig att de tyckte fotboll var tråkigt, 
men att det inte fanns något annat att 
göra (än att titta). Pojkarna som är ute på 
plan befinner sig i klungan, vilken får 
bollen att slumpmässigt slås fram och 
tillbaka över planen i ett mönster som av 
fotbollskommentatorer brukar kallas 
”hawaii-fotboll”. Ingen passar till någon 
annan i något förbestämt mönster utan 
om bollen till äventyrs skulle hamna hos 
en av de egna spelarna skulle detta vara 
en ren lyckträff. Bollen tecknar en linje 
utan slut på det sätt som jag ovan beskri-
vit som en utslätning av rummet. I 
klungan figurerar förvisso en flicka. 
Emellertid kan det att hon överlämnar 
bollen till en av pojkarna i det egna laget 
för att han ska slå frisparken tolkas som 
en aktualisering av något slags hierarki. 

Flickorna i backlinjen deltar inte i detta 
spel, utan intar istället på ett nära nog 
parodiskt sätt en perfekt linje som liknar 
den bild av laguppställningen som man 
ser på TV innan fotbollsmatcher. Mot-
ståndarlaget var inte i närheten av att 
uppvisa sådan disciplin i sitt försvarsspel. 
Backlinjen hölls intakt och de cirklar som 
flickorna tecknade i gruset var symboliska 
vittnesbörd om en räffling av rummet. 
Flickornas val av positioner, alternativt 
positioneringen av dem, förstärktes 
ytterligare av att den egna målvakten 
högljutt uppmanar dem att få iväg bollen 
(istället för att ta kontroll över den vilket 
det fanns gott om tid till). Det skulle man 

kunna förstå som ett slags genusrelaterad 
gränsbevakning. Vid straffavgörandets 
kulmen krävs det ingen psykoanalytiker för 
att förstå de sexuella associationer som 
matchavgörandet gav upphov till. Men vad 
händer när flickor verkligen tar plats och 
demonstrerar sin excellens i löst organise-
rade former av fotboll under rasten i 
skolan?

Inne under allén av träd som skiljer 
fotbollsplanen och skolgården åt pågår 
en kicksession. Två flickor och fyra 
pojkar i trean turas om att försöka kicka 
så många gånger som möjligt. En av 
flickorna är riktigt vass på att hålla 
bollen i luften med bara knäet. Ju längre 
hon håller på desto närmre kommer 
pojkarna; de sluter långsamt en allt 
mindre cirkel kring henne. Så liten är 
ringen att om hon skulle försöka kicka 
bollen med fötterna så skulle hon stöta i 
någon av pojkarna. Att hon kickar den 
med knäet möjliggör för henne att 
plocka upp den med händerna emellanåt 
för att sedan påbörja kickandet igen. 
Någon av pojkarna sträcker sig mot 
bollen för att försöka ta bollen, antagli-
gen vill han själv försöka, men flickan 
avvärjer närmandet genom att ta bollen 
med händerna och ta några steg bort, för 
att på nytt börja kicka. 

Lekens enda regel var att så länge du håller 
bollen i luften får du fortsätta. Den duktiga 
flickans fortsatta kickande förstår jag som 
en utslätning av rummet, det vill säga 
tecknandet av en linje vars mål inte är att 
den ska avslutas i en punkt. Klungans 
sparkar i exemplet ovan hade väl som vagt 
syfte att bollen skulle hamna i mål, men 
aldrig så metodiskt att det faktiskt ägde 
rum. När flickan aldrig slutar kicka börjar 
pojkarnas gränsbevakning mobiliseras: 
hon har inkräktat på förbjudet område och 
därför måste hennes duglighetsdemonstra-
tion avbrytas. Det släta rum som hon 
tecknar får allt mindre yta till sitt förfo-
gande och detta genom att pojkarna sluter 
nätet av sina kroppar allt tätare om henne. 
Hon anpassar sig snabbt och börjar istället 
kicka med knät då det minimala utrymme 
hon förfogar över inte tillåter några andra 
åthävor. Flickans utslätande anspråk 
besvaras med en räffling som till slut leder 
till att hon själv måste räffla rörelsen 
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(genom att varva kickningarna med att 
fånga bollen).   

Ojämlikhet skapas i stunden 
Resultaten i min studie bekräftas av 
tidigare studier. Alla tar inte plats på 
samma vis i rastfotbollen. Den har en 
stark genuskodning, vilket syns i den 
antalsmässigt ojämna fördelningen 
mellan flickor och pojkar: pojkarna är 
alltid starkt överrepresenterade i rastfot-
bollen (11). Det tyder på två saker: dels att 
resultaten från min studie stämmer med 
den generella bilden, samt att ett visst 
mått av organisering existerar även i 
klungfotboll.

Enligt de studier som har undersökt 
pojkars dominans i denna typ av fotboll, 
kan exkludering av flickor ske både 
implicit (12) och explicit (13). Forskarna 
Cecilia Dovborns och Mats Trondmans 
artikel Bollhegemoni och genusregim 
fokuserar på hur pojkar underordnar 
flickor i spontanfotboll. Författarna anser 
att det existerar en på förhand ojämlik 
maktordning, som för med sig att pojkar 
bestämmer om och hur flickor tillåts 
delta i spontant ordnade fotbollsprakti-
ker. Jag har i denna artikel visat hur 
dessa ”genusregimer” praktiskt etableras 
vilket jag tycker saknas i tidigare studier. 
Där man tidigare visat på hur denna 
underordning iscensätts genom att flickor 
kommenderas till att stå i mål, eller att de 
utesluts på grundval av generella påstå-
enden om att flickor är för svaga eller för 
dåliga, bidrar min studie med en nyanse-
ring. Mina observationer säger att flickor 
visst kan delta och då inte bara som 
målvakter. När det däremot gäller 
underordningen av flickor i löst organise-
rade former av fotboll faller min studie in 
i kören. 

Kan det vara så ställt att traditionella 
genuskategorier återskapas även i 
”spontanfotboll”? Kanske görs det till och 
med så i större utsträckning i denna? När 
det ibland lite slarvigt påstås att det 
spontanidrottas mindre i dag, avses då 
bara pojkars ”fria” idrottande? Det 
framstår tydligt att spontanidrott är ett 
problematiskt begrepp som vidare 
studier måste reda i. Kanske någon kan 
skriva spontanidrottens kvinnliga 
historia?

Min förståelse av Deleuze och Guattari 

är att de idealiserar det släta rummet. 
Vurm för frihet är ett starkt stråk i deras 
filosofi. När jag valde att använda dessa 
begrepp hade jag inte kunnat föreställa 
mig att de på ett så tydligt sätt skulle vara 
”könade”. Att döma av utdragen ovan 
föreföll det nämligen vara så att medan 
pojkarna utan protester kunde utföra både 
räfflande och utslätande handlingar, 
bevakade de nogsamt gränsen till det släta 
rummet så att inte flickorna skulle göra 
intrång där. 

Indelningen av kön i två kategorier är 
enligt Hirdman en av de två principerna 
som genussystemet vilar på. Även i något 
så ”oformligt” som rastfotbollen kan denna 
indelning ses: flickor i det räfflade rummet 
och pojkar i både det släta och det räfflade 
rummet. Hur kompetenta eleverna var 
(bollbehandling, snabbhet, styrka, etce-
tera) berodde enligt vad jag förstod inte på 
kön. Snarare stötte flickorna på patrull när 
deras handlingar började bli ”utslätande”. 
Men hur förhåller sig den andra principen, 
hierarki, till mina observationer? 

De element i fotbollen som jag förstår 
som räfflor var fasta positioner, standardi-
serade moment och symboliska, samt 
materiella inramningar. I rastfotbollen var 
den uttalade rollfördelningen inte särdeles 
utvecklad. Flickornas formering i en 
backlinje var så nitisk att den aldrig lämna-
des, varför de inte mer än undantagsvis 
deltog i spelet. I fråga om standardiserade 
moment var det pojkarna som tog hand 
om straffar, frisparkar och dylikt. I kick-
ningen använde pojkarna dessutom en 
räfflande åtgärd för att förhindra flickans 
etablering av ett slätt rum. Slutsatsen är 
alltså att pojkarna, i det räfflade rummet, 
hävdade den ”manliga normens primat”, 
varigenom hierarkiprincipen reproducera-
des.

Kan denna flyktiga tudelning och 
hierarkiska ordning ses som en förläng-
ning av hur kvinnor historiskt sett förpas-
sades till den privata sfären? Är kvinnors 
existens i det offentliga villkorat med att de 
håller sig inom ramen för det fördefini-
erade? Hävdar män ensamrätten till det 
släta rummet för att man där finner ett 
kreativt utrymme och en rörelsefrihet som 
i kvinnors händer (och fötter!) hade hotat 
att rasera genussystemets grundvalar? 
Detta fynd på tre skolgårdar kan lära oss 
något om genuskonstruktion i stort.


