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Abstrakt 
 
Detta är en historisk litteraturstudie av en förändring i Sveriges mansideal under 
sekelskiftet. Författaren har uppmärksammat en destruktivitet i dagens sociala 
manskultur inom fotboll och annan lagsport, där en exkluderande och våldsfrämjande 
mansnorm råder. Hon söker svar på hur det gick till när kyrkans inflytande på manlig 
fostran minskade och hur detta har samband med att fotbollen etablerades i Sverige.  
 
I arbetet studeras vad som hände med det kristna mansidealet när män på grund av den 
industriella och vetenskapliga revolutionen flyttades från kyrka och hushåll till fabriker, 
byggarbeten och akademier. Studien omfattar även hur fotbollen gjorde entré bland de 
unga männen när fäderna inte längre fanns närvarande i landets hushåll. Arbetet ger en 
grundläggande inblick i det socioekonomiska samhällets uppkomst och konsekvenser, 
en ny uppdelning mellan de binära könen samt vad som gick män förlorat när 
samhällsstrukturen förändrades under den industriella och vetenskapliga revolutionen.  
 
Studien lutar sig mot begreppen sekularisering och hegemonisk maskulinitet. I arbetet 
framgår att män hamnade i utanförskap och minskat maktinflytande då de separerades 
från kyrka och hushåll. Framför allt män i arbetarklassen fick utstå ett förtryck där de 
dagligen förnedrades i sin samhällsposition. Fotbollen introducerades av medelklassen 
som ett sätt att fostra arbetarklassens unga män då dessa uppfattades som lösaktiga och 
ovårdade. Snart blev fotbollen en plats som ersatte utanförskapet och förtrycket med 
klassöverskridande manlig gemenskap och som stärkte mäns självförtroende genom att 
bekräfta en fysisk överlägsenhet. 
 
Nyckelord: mansforskning, religionsvetenskap, religionshistoria, fotboll, 
fotbollshistoria, maskulinitet, mansideal, machokultur, sekularisering, industrialisering, 
faderskap, mansfostran. 
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Inledning 
 
I oktober 2017 gick fotbollsspelaren Jimmy Durmaz ut i en offentlig artikel som 
uppmanade till att förändra jargonger i pojkars och mäns omklädningsrum. Mikael 
Lustig, som vid tiden spelade i Sveriges fotbollslandslag, uppmärksammades i media då 
han kallade motståndarlagets publik för ”jävla fittor” under en match mot Italien två 
veckor efter Durmaz’ artikel. Den 22 november 2017 utropades #timeout där kvinnor 
inom idrotten berättade om sexuella trakasserier inom sin bransch. Det rådde under 
tiden för mitt arbete med denna uppsats en medial uppmärksamhet kring en social kultur 
inom idrotten i allmänhet och fotbollen i synnerhet som varit i mitt intresse att titta 
närmare på sedan länge.  
 
Det har under mina år av arbete med ungdomsprojekt för idrottsföreningar och som 
föreståndare för sportkollo varit en slående verklighet att möta en segregerad kultur 
bland fotbollsspelande pojkar och unga män där samhällets i övrigt rådande sociala 
koder och restriktioner inte verkar tagits hänsyn till. Det har i mina ögon sett ut som en 
egen social bubbla inom vilken i andra sammanhang oacceptabla beteenden och 
attityder inte bara tillåtits, utan även uppmuntrats och frodats. Våld, provokation, 
maktspel, sexism och andra olämpligheter har hejats på och skrattats åt.  
 
Då jag mött pojkar och unga män i idrottssammanhang på individnivå har jag bevittnat 
att de har förmåga att bete sig tillmötesgående och ödmjukt. Jag antar därmed att den 
opassande attityden handlar om en social kultur. De idrottande pojkarna och unga 
männen är inte våldsamma, provocerande, maktlystna och sexistiska av naturen. De har 
av den sociala kulturen som råder inom sporten lärt sig att det är så de ska bete sig inför 
varandra.  
 
Jag har velat finna svar på hur denna sociala kultur har uppstått och var den kommer 
ifrån. Under mina studier i religionsvetenskap har jag blivit bekant med religionen som 
ett grundläggande fundament i de sociala kulturer som råder i olika sociala kontexter. 
Därav ligger det i mitt intresse att finna sambandet mellan fotbollens sociala kulturs 
uppkomst och samtida religionsbetingade samhällsstruktur.  
 
Kan detta arbete vara till hjälp för att förstå varför det i fotbollens värld förekommer 
beteenden som drabbar såväl pojkar och män inom dess sociala bubbla som människor i 
deras omgivning så är det mig till stor glädje. Kan det i sin tur bidra till att ta fram 
förebyggande insatser för att bryta det destruktiva inom fotbollsvärldens sociala 
manskultur så är det något jag tror har stor betydelse för samhällsutvecklingen över lag. 
 
Slutligen vill jag tillägna detta arbete Julia Ribbing Matthis, med vem jag hade äran att 
bryta upp från tidigare arbeten för att tillsammans ägna oss åt att ta fram hållbara 
strategier för att förhindra sexuella övergrepp inom idrotten samt hjälpa 
idrottsföreningar att vara den plats där barn som utsattes för sexuella övergrepp på annat 
håll kunde berätta om sina erfarenheter och känna sig trygga. Julia somnade till vår 
stora sorg in efter en tids sjukdom i december 2017 och med anledning av detta har 
slutförandet av detta arbete dröjt. Jag har nu dock valt att publicera arbetet för att hylla 
Julia, hennes fantastiska drivkraft och tro på förändring. 
 
För att skapa en närmare inblick i och förståelse för den sociala kultur som råder inom 
lagidrotten för pojkar och unga män idag har jag som bakgrund sammanställt material 
från tidigare forskning i ämnet. Det är vad jag i följande kapitel kommer att presentera. 
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Bakgrund 
 
Bakgrunden till min studie är en redogörelse för hur den sociala kulturen inom lagsport 
i allmänhet och fotboll i synnerhet ser ut idag. 
 
I lagsport generellt tycks det råda en inställning till manskroppen som något som kan 
och därmed ska uppnå odödlighet. De som lyckas leva upp till detta och uppvisar en 
känslomässig frånvaro vid skador hyllas och blir förebilder för de övriga. Sociologerna 
Teodor Nellvik och Daniel Burton-Koger skriver i sin gemensamma uppsats om den 
exkluderande maskulinitet som råder inom lagsporten i Sverige idag. En ung manlig 
innebandyspelare berättar i deras studie om sin fascination över en lagkamrat som efter 
att ha fått en klubba i ansiktet, vilket ledde till att ögonbrynet spräcktes, kommer ut från 
omklädningsrummet fem minuter senare med ett sytt ögonbryn och fortsätter spela som 
om ingenting hänt. Detta framställs som manligt och eftersträvansvärt1.  
 
Idag spelar 48% av alla 9-åriga och 35% av alla 14-åriga pojkar fotboll enligt Svenska 
Fotbollsförbundet2. Detta är enbart de som registrerats i landets organiserade 
fotbollsklubbar. Etnologen Jesper Fundberg skriver hur denna organiserade 
fritidsverksamhet säljer in sig till sexåriga pojkars vårdnadshavare via utskick som lovar 
att lära deras barn att följa regler, skilja mellan rätt och fel samt umgås på ett anständigt 
sätt med andra. I media framställs enligt Fundberg pojkfotbollen som en möjlig plats för 
barnen att få en uppfattning om vad det är att vara en ”bra man”. Pojkfotbollen utger sig 
för att erbjuda ett alternativ till kriminalitet, droger och alkohol3.  
 
Psykologiprofessorn Thomas Johansson har i sin forskning uppmärksammat att det 
svenska samhället bland annat bygger på att mäns förhållningssätt till karriär och 
familjeliv grundar sig i en identitet som ”försörjare” snarare än närvarande fäder4. Det 
påstås i detta råda brist på manlig fostran i samhället. Det talas om en brist på 
möjligheten för pojkar att fostras till män som är verkliga, naturliga och i kontakt med 
den djupa maskuliniteten. Här finns pojkfotbollen som en potentiell arena för manlig 
fostran5.  
 
Enligt etnologen Ingvar Svanberg är de manliga förebilder som framställs mest i media 
just fotbollsspelare. De upphöjs till orimligt höga skyar och liknas inte alltför sällan vid 
gudomligheter. Allas vår Zlatan Ibrahimović har omnämnts på flera löpsedlar som 
ingen mindre än Gud själv6.  
 
Det är i det sociala utrymmet inom lagsporten bestående enbart av pojkar och män 
uppmuntrat att ha ett förhållningssätt till homosexualitet och andra kön som något att 
göra narr och åtlöje av. Fundberg återger situationer från tonårspojkars omklädningsrum 
där det skämtas hej vilt om homosex, kvinnokroppar och penisens utsatthet under 
samlag7. Jargongen tillåter även att spelarna gör narr av varandra och får gruppen att 

 
1 Nellvik och Burton-Koger 2015, 27 
2 Svenska Fotbollsförbundet, 2017-12-12 
3 Fundberg 2003, 14 
4 Johansson 2004, 161 
5 Fundberg 2003, 36 
6 Svanberg 2014, 6 
7 Fundberg 2003, 75–76 
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skratta åt varandras påstådda tillkortakommanden. En ishockeyspelare i Nellvik och 
Burton-Kogers studie berättar: 
 

”Jag är ju med i snacket när alla snackar galna historier i 
omklädningsrummet, jag jävlas lika mycket med mina med- och 
motståndare som vilken annan person som helst”8. 

 
Att klubbarnas – manliga – tränare bidrar till att reproducera den hånfulla och sexistiska 
attityden är inte ovanligt. Exempel på tränarnas ord till pojkspelarna är att de ska tända 
till och uppvisa aggressivitet. ”Det ska göra ont att lira fotboll” återger Fundberg att en 
manlig tränare kommenterat när en av pojkarna fått en kraftfull tackling och ramlat 
under träning9.  
 
Pojkar ska enligt idealet lära sig att hålla ett stigmatiserat avstånd till kvinnor. 
Distanserande och i många fall nedsättande uttryck som ”kärring” och ”brudar” ingår i 
de vardagliga konversationer som tränarna för med pojkarna enligt Fundbergs studie. 
Mödrarnas (kvinnornas) uppgift framställs i att i stora drag tjäna pojkarnas elitistiska 
fotbollskarriär10. Tränarna spelar även de med i det sociala spelet där det gäller att 
trycka ner enskilda pojkar för att få de övriga i gruppen att skratta åt dem. Även om det 
inte är socialt accepterat att pojkarna skämtar om tränarna, så är det desto mer 
vedertaget att tränarna gör åtlöje av pojkarna: 
 

Tränaren Mats ställer sig bland pojkarna och ser mot Erik. Han 
kommenterar Erik så att alla i bussen hör, väl medveten om att Erik inte 
gör det: ”Kolla Erik! Han har varit på muggen. Se så lätt han är på foten 
nu, dansar fram. Nyskiten och fin.” Pojkarna tittar först på Mats och 
brister sedan ut i skratt. Mats ler och kisar med ögonen. Hans skämt om 
och på Eriks bekostnad följer det tema för skämt som gällt sedan resan 
startade.11 
 

I denna kultur framgår en stigmatiserad inställning till det som avbryter från denna form 
av reproducerade mansideal. I samhället i övrigt har det skett stora andra förändringar i 
synen på mannens plats i den såväl professionella som privata och sociala sfären. 
Parallellt med att fotbollen har växt i popularitet och blivit en självklar del av pojkars 
fostran, har kvinnors intåg i den politiska, akademiska och industriella marknaden lett 
till att synen på manlighet förändrats12. Dock frodas ett mansideal inom fotbollen som 
på många sätt sätter sig emot denna utveckling. Hur kommer detta sig?  
 
I följande kapitel formulerar jag syftet med och frågeställningar för att anta min studie. 
 
 

 
Syfte och frågeställning 
 

 
8 Nellvik och Burton-Koger 2015, 21 
9 Fundberg 2003, 91 
10Fundberg 2003, 78 
11Fundberg 2003, 112 
12Connell 2008, 204 
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Mitt syfte är att med hjälp av denna historiska skildring kartlägga en grundläggande 
förståelse för fotbollens och dess sociala kulturs uppkomst. Jag vill ta reda på 
sambandet mellan fotbollens snabba etablering i det svenska samhället och den samtida 
industriella revolutionens sekulära inverkan på mäns sociala beteenden. 
 
De frågor jag med studien hoppas kunna besvara är: 
 

- Vad hände med den hegemoniska maskuliniteten och mäns generella 
livssituation under sekulariseringsprocessen i Sverige år 1880–1920? 
 

- Hur blev fotbollen en rörelse för unga män och pojkar i Sverige under denna tid? 
 

- Vad erbjöds män av fotbollen, som saknades i samhället i övrigt? 
 

För att besvara detta behöver jag en lämplig forskningsmetod. I nästa kapitel skriver jag 
om den metod jag valt för att uppnå mitt syfte och finna svar på mina frågor. 
 
 

Metod 
 
Jag har begränsat min forskningsmetod till att utgöras av en historisk litteraturstudie. 
Jag har valt litteratur som såväl tar upp män och synen på manlighet under den tidsepok 
som jag studerar samt litteratur som återger fotbollens uppkomst och etablering i 
Sverige. 
 
För att finna den litteratur jag sökt har jag kontaktat lektorer och professorer vid flera 
lärosäten runtom i landet som jag vet sedan tidigare har studerat ungdomskultur, fotboll 
och/eller manlighet i relation till religion. De som svarat på mina frågor har 
rekommenderat mig att söka kontakt med andra forskare samt givit mig förslag på 
litteratur som behandlar de ämnen jag velat studera.  
 
Jag har sökt i de statliga och kungliga bibliotekens databaser med sökorden manlighet, 
machokultur, sport, fotboll, religion, faderskap, manlig fostran, sekularisering och 
industriella revolutionen. Med hjälp av samma sökord har jag sökt bland tidigare 
uppsatser samt artiklar på Internet som kan ge svar på de frågor jag velat få besvarade. 
Jag har dessutom kontaktat Svenska Fotbollsförbundet för att få tips på litteratur som 
återger den svenska fotbollens historia. Jag har under studerandet av insamlad litteratur 
följt upp ytterligare litteratur efter att ha sett till författares referenser och varifrån de 
aktuella författarna inhämtat sin kunskap.  
 
Då jag genom min forskning ämnat få inblick i dåtida skeden och dess samspel med 
varandra har det varit mer lämpligt att genomföra en litteraturstudie istället för andra 
former av forskningsmetoder vilka skulle resulterat i en skarpare inblick i samtiden. 
Studenter vid Göteborgs Universitet har gemensamt sammanställt en mall i vilken de 
tydliggör riktlinjer för litteraturstudier. I sammanställningen framgår att studien behöver 
granska flera litterära publikationer som ur olika synvinklar behandlat samma frågor för 
att kunna ta fram ett resultat som är så lite färgat av ett ensidigt perspektiv som möjligt. 
Genom att granska vetenskapliga publikationer av olika slag har jag därmed fått en 
närmare inblick i hur samhället förändrades och formades under den epok som jag 
studerat; år 1880–1920. Då jag i vetenskapligt syfte studerat publikationer som 
behandlat samma tidsepok och ämne har jag genomfört en systematisk, metodisk och 
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kritisk granskning av den litteratur som jag haft tillgång till, vilket i sin tur lett till en 
mer övergripande förståelse för mitt resultat13. 
 
Statsvetaren Peter Esaiasson menar att för att ett forskningsresultat ska räknas som 
vetenskapligt så ska det i möjligaste mån vara oberoende av den forskare som gör 
undersökningen14. Mitt val att genomföra just en litteraturstudie har förutom det 
historiska perspektivet avgjorts av att jag personligen haft ett tidigare engagemang i de 
frågor jag ställt inför mitt arbete. Min personliga prägel på arbetet, i form av infiltrerade 
egna ställningstaganden och åsikter, har jag så långt som möjligt avstått ifrån för att 
istället återge just de resultat jag funnit i den litteratur jag valt att studera. Hade jag 
istället genomfört en intervjustudie, där jag personligen formulerat frågor till människor 
som jag träffat och som kunnat läsa av mina åsikter i såväl tonfall, kroppsspråk, val av 
frågor och följdfrågor, så är risken att resultatet hade återspeglat detta. 
 
Då min strävan varit att förhålla mig så neutralt som möjligt för att ge ett 
forskningsresultat som hade blivit detsamma oavsett om det varit jag eller någon annan 
som genomfört forskningen så har jag förhållit mig till arbetet som en beskrivande 
studie. Jag har sökt svar som kan ge en realistisk bild av en samhällssituation som 
varade under ett bestämt antal år15.  
 
Jag kommer nu att gå vidare till att förklara de teoretiska begrepp ur vilkas perspektiv 
jag förhållit mig under studien. 
 
 

Teoretiska begrepp 
 
I detta kapitel redogör jag för de begrepp som jag lutar min forskning mot. 
 
Sekularisering 
 
I min frågeställning likväl som i följande resultat och analys så har jag använt mig av 
begreppet sekularisering. Här reder jag ut detta begrepp.  
 
Ordet sekularisering härstammar ur ordet sekulär och kommer från latinets saeculaʹris 
som betyder ’hundraårig’. Detta kommer i sin tur från ordet saeculum som såväl betyder 
’århundrade’ som ’generation’ eller ’släkte’16. Sekularisering är ett samlingsbegrepp för 
processer som gör att religionen förlorar betydelse i ett samhälle och människors 
medvetande17. Att separera religionen från samhällsorganisationen kan i politiskt 
historiskt perspektiv ses som något som började år 1858 — då förbudet mot att ha 
bönemöten i hemmet utan en statskyrklig präst närvarande upphävdes — samt den 
officiella separationen mellan kyrka och stat år 200018.  
 
Vi talar i Sverige om sekulariseringsprocessen som en del av moderniseringen, det vill 
säga övergången från medeltid in i det som vi idag kallar det moderna samhället. Denna 

 
13 Håman, Prell och Lindgren 2015, 4 
14 Esaiasson 2017, 25 
15 Esaiasson 2017, 25 
16 Nationalencyklopedin 2017-12-04 
17 Nationalencyklopedin 2017-12-04 
18 Thurfjell 2016, 18 
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övergångstid hade sin början på 1520-talet, då Gustav Vasa kröntes till landets konung 
och Sverige lämnade den katolska statskyrkan för att övergå till Svenska Kyrkan, 
grundad på den evangelisk-lutherska övertygelsen19. Sverige gick under denna tid från 
att vara en kristen enhetskultur in i nya grundstrukturer, förståelsemönster, 
tidsuppfattning och kulturella trender20.  
 
Dessa skeden var avgörande för sekulariseringen, vilken påverkades av den industriella 
revolutionen. Den industriella revolutionen innebar en övergång från jordbrukssamhälle 
till ett samhälle där fabrikssystem, mekanisering, ångmaskinteknik, vattenkraft, 
kanalsystem, järnvägar, elektronisk telegrafi och industristäder växte fram. 
Revolutionen skedde i Storbritannien under 1760–1840-talen och spreds därifrån vidare 
ut i Europa, Nordamerika och Japan för att nå Sverige och ta fart här under senare delen 
av 1800-talet21. Under denna tid separerades trosföreställningar från 
samhällsorganistion. Den kristna kyrkan förlorade sitt inflytande över samhället och 
religionen blev allt mindre avgörande även på ett individuellt plan hos människor22. I 
industrialismens framväxt blev ekonomin mer avgörande och de som tjänade mest var 
också de minst religiösa23.  
 
Jag kommer under mitt forskningsarbete utgå från den sekulariseringsprocess som ägde 
rum i Sverige runt sekelskiftet, då det industriella samhället stabiliserades och kyrkans 
grepp om samhällsordningen lossnade alltmer.  
 
Hegemonisk maskulinitet 
 
Ordet hegemoni kommer från grekiskans hēgemoniʹa (ledning/ledarskap) som i sin tur 
härstammar ur ordet hēgemōʹn, vilket betyder ’ledare’ eller ’ledarställning’. Ordet 
används vanligen inom internationell politik och ekonomi, där det åsyftar den makt som 
utövas av en dominerande stormakt vilken styr rådande politisk och/eller ekonomisk 
struktur. Då en hegemonisk makt avtar luckras den regelmässiga ordningen upp och 
samhällsordningen förändras24.  
 
Den australienska sociologen Raewyn Connell myntade begreppet hegemonisk 
maskulinitet för att tydliggöra den dominerande manlighetsnorm som ligger till grund 
för samhällets mansideal. Den hegemoniska maskuliniteten utgörs av manliga 
maktstrukturer vilka stabiliserar, upprätthåller och reproducerar vad som anses vara 
maskulint och manligt25.      
 
Connell använde begreppet hegemonisk maskulinitet som ett sätt att belysa 
maskulinitetens föränderlighet. Den hegemoniska maskuliniteten är såväl i förändring i 
takt med samhällsutvecklingen som innefattande intressen som många gånger motsäger 
varandra. Att konkret sätta fingret på vad det är som definierar den hegemoniska 
maskuliniteten varierar från en tidsepok till en annan likväl som från en social 
sammansättning till en annan. Trots dess konstanta destabilisering pekar den på en 
maktkamp, en makthavande norm som styr hur människor uppfattar och förhåller sig till 

 
19 Nationalencyklopedin 2017-12-04 
20 Ristiniemi 2014, 62 
21 Nationalencyklopedin 2017-12-04 
22 Thurfjell 2016, 31 
23 Thurfjell 2016, 33 
24 Nationalencyklopedin 2017-11-23 
25 Linder, 2002 
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kön. Den hegemoniska maskuliniteten är inte statisk, men förutsätter att män har en 
större samlad makt än andra kön och att förhållandet till maskulinitet är nära 
sammanbundet med detta faktum. Det går att utläsa tre diskurser som genomkorsar den 
hegemoniska maskuliniteten. Dessa är makt, disciplin och narcissism. Dessa utgör en 
bild av det manliga, något som mer eller mindre formar och befäster mäns självbild26.  
 
Den hegemoniska maskuliniteten är inte ovanligen kopplad till självdestruktivitet. Den 
anspelar på en extrem yttre säkerhet, vilken lyfts fram genom kroppsliga uttryck. 
Kroppslig disciplinering ska förhindra den hegemoniska maskulinitetens motsats – 
sensitivitet och självkonstruktivitet, vilket är stora delar i vad som präglar pojkars 
fostran till män. Män som bygger upp stora muskulösa kroppar med hjälp av 
tyngdlyftning och diet förkroppsligar till viss del det hegemoniskt maskulina uttrycket, 
inberäknat en grotesk överdrivenhet27.  
 
Den hegemoniska maskulinitetens självdestruktivitet tros vara svår att bryta på grund av 
att ett frångående från dess norm för männen innebär minskad makt. Det finns hos 
många män ett intresse för att bryta med den hegemoniska maskulinitetens 
självdestruktivitet, en längtan efter tillåtelse att vara sensitiv och konstruktiv. Då detta 
betyder att de behöver frånsäga sig sin maktposition i förhållande till resterande kön och 
kritisera sin egen dominans väcks en rädsla för att bli sin egen fiende. Andra kön som 
bryter med en patriarkal ordning undkommer i detta direkt ett förtryck och stärker sin 
maktställning. Män står mitt i maktfältet och tvingas lämna detta i uppbrottet med den 
hegemoniska maskuliniteten och dess patriarkala struktur28. 
 
I följande kapitel visar jag tidigare forskning som gjorts i ämnena mäns 
livssammanhang i Nordeuropa och Nordamerika, kristen manlighet, mansideal inom 
fotboll och kopplingen mellan fotboll och religion. 
 
 

Tidigare forskning 
 
Jag kommer här ta upp tidigare forskning som gjorts inom det område i vilket jag ämnar 
finna svar på min frågeställning. 
 
De norska sociologerna Øysten Gullvåg Holter och Helene Aarseth gav tillsammans ut 
boken Menns livssammenheng år 1993. Boken belyser något nytt inom 
genusforskningen. Holter och Aarseth hade sett hur det största fokuset inom den 
förhållandevis nya genusforskningen legat på att framställa hur kvinnors liv förändrats 
och sett ut genom historien. Forskningen hade visat på stora förändringar i kvinnors 
livssammanhang. Holter och Aarseth uppmärksammade dock att männen enligt 
genusforskningen skulle varit mindre påverkade av dessa förändringar. I sin bok 
redovisar de den forskning de bedrivit i mäns historiska livssammanhang i vilken de 
funnit att männens livssammanhang varit i en större förändringsprocess än vad 
genusforskningen tidigare visat. Holters och Aarseths forskning har fördjupat 
förståelsen för mäns livssammanhang under en tidsperiod som sträcker sig från det 
tidiga borgerliga samhället och fram till idag. Författarna har delat in denna tid i tre 

 
26 Johansson 2000, 34; 55; 62; 161; 163 
27 Johansson 2000, 53; 62; 77 
28 Johansson 2000, 77 
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epoker för att ytterligare tydliggöra de faser av förändring som män i allmänhet 
genomgått under den moderna tiden; ”paternat”, ”maskulinat” och ”androgynat”29.  
 
Under paternatets förindustriella jordbrukssamhälle var mannen enligt Holter och 
Aarseth fortfarande till stor del en hushållsnära fadersfigur som tog ett stort ansvar för 
hemmet och dess trygghet. Mannen var hushållets beskyddare tillika överhuvud30. 
Maskulinatet ägde rum under industrisamhällets mest etablerade tid, där mannen ansågs 
vara hushållets försörjare. Han var under denna tid mindre närvarande i hemmet och 
hade istället ett stort ansvar för familjens materiella försörjning. Familjen förväntades 
nu inte längre vara lika självförsörjande av eget hushållsnära arbete utan delades upp i 
olika sfärer, där kvinnan skötte det som hörde hemmet till och mannen ansvarade för 
försörjning och materiell välfärd31. Det efterföljande androgynatet är enligt Holter och 
Aarseth sammankopplat med vår tids informationssamhälle – där kvinnor ges plats på 
arbetsmarknaden och män förväntas ta en större del av det hushållsnära ansvaret. 
Androgynatet handlar om en relativ utjämning av de könsskillnader som förstärktes 
under maskulinatet32.  
 
Liksom Holter och Aarseth anser Connell att den generella uppfattningen varit att mäns 
livsvillkor och ideal genom historien förblivit detsamma. Connell skriver i sin bok 
Maskuliniteter hur synen på ”sann maskulinitet” sett ut i det nordeuropeiska och 
nordamerikanska samhället genom historien. Hon argumenterar för att ansatser för att 
förändra mansnormen knappt varit möjliga då de mötts med övertygelser om att män av 
naturen är opåverkbara. Det ligger – enligt vad Connell hävdar är den vedertagna 
övertygelsen – i mäns natur att vara aggressiva och okontrollerbara när det kommer till 
deras instinktiva natur. Det ingår däri inte i mäns natur att till exempel vara inkännande, 
ta hand om spädbarn eller leva ut någon form av homosexualitet. Uttryck som ”verkliga 
män”, ”naturliga män” och ”den djupa maskuliniteten” går att återfinna i såväl 
naturvetenskaplig, psykologisk, sociologisk och politikisk forskning33. Vad Connell 
dock med hjälp av begreppet hegemonisk maskulinitet lyckas komma fram till är att 
bilden av vad som är manligt har och fortsätter att förändras, även om det går långsamt 
och fortsätter att utgå från mannen som mer makthavande och överlägsen andra kön 
både i sin fysiska kapacitet, emotionella och intellektuella förmåga34. 
 
Historikern Yvonne Maria Werner var projektledare för forskningsprojektet Kristen 
manlighet – en modernitetens paradox, vilket utmynnade bland annat i antologin 
Kristen manlighet – Ideal och verklighet 1830–1940. I boken skriver de forskare som 
deltagit i projektet om svenska och tyska kristna mäns verklighet under tiden runt 
sekelskiftet. Här tydliggörs den kamp som männen inom kyrkan bedrev för att bevara 
kyrkans ställning och framskjutna position i samhället i en tid då kristendomens 
inflytande i människors liv och samhälle avtog avsevärt. Kraftfulla ansträngningar 
gjordes för att återmaskulinisera kyrkan så att männen som lämnat kyrkan för 
industriarbete, akademier och andra fritidsaktiviteter skulle återkomma till 
kristendomen. Det blev i kyrkan under denna tid viktigt att definiera vad som skiljde det 

 
29 Johansson 2004, 21 
30 Johansson 2004, 23 
31 Johansson 2004, 24 
32 Johansson 2004, 25 
33 Connell 2008, 83 
34 Johansson 2004, 161 
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manliga från det kvinnliga för att stärka det manliga inom kyrkan och på så sätt återge 
utrymme för män i kyrkan35.  
 
En annan forskare som skrivit om hur kyrkans avtagande roll spelat in i hur samhället 
och dess könsordning formats är religionshistorikern David Thurfjell. Thurfjells 
forskning behandlar samhällets modernisering efter medeltiden. Han har funnit att det 
med moderniseringen uppstod tydligare uppdelningar mellan samhällsgrupper, kön 
samt fri- och arbetstid. Specialinstitutioner infördes, befolkades av och riktade sig till 
utvalda delar av befolkningen. Det uppstod vad vi senare kom att kalla folkrörelser. 
Kyrkan, som tidigare haft ett självklart ansvar att föra samman människor från 
samhällets alla delar och fostra i etik gällande livets alla skeden, blev även den 
institutionaliserad och för en mindre grupp i samhället som fördjupade sina kunskaper 
inom kristendomen. Religionen förlorade sitt inflytande över samhället i Europa36. 
 
För att kunna kartlägga ett eventuellt samband mellan kyrkans avtagande maktposition 
och fotbollens etablering behöver tidigare forskning i fotbollshistoria uppmärksammas. 
Historikern Torbjörn Andersson har fördjupat sig i idrottshistoria och bland annat gett 
ut boken Kung Fotboll: den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 
1950 i vilken han presenterar fotbollens etablering i det svenska samhället. I boken 
framgår såväl fotbollens uppkomst i England samt hur den kom till Sverige och spreds 
från medelklassens internatskolor till att slå igenom i den urbana arbetarklassen, bli en 
vedertagen professionalitet och samla människor till stora matcher såväl nationellt som 
internationellt37. 
 
Fundberg deltog under tiden för sin forskning i träningar, matcher och cuper samt 
intervjuade såväl de spelande pojkarna som deras tränare och föräldrar. I Fundbergs 
forskning framgår pojkfotbollens betydande roll i samhället idag, där den anses 
komplettera den fostran som pojkar tycks sakna från sina fäder. Den uppfostrande roll 
som mannen kan tänkas ha spelat i hemmet under den tid som Holter och Aarseth 
benämner som paternatet, det vill säga tiden då kyrkan fortfarande spelade en betydande 
roll för var familjs grundläggande värderingar och praktiska utformning, avtog under 
det efterföljande så kallade maskulinatet. Detta var samma tid som männen fann 
separatistiska gemenskaper bland annat i form av fotbollsverksamhet utanför hemmet. 
Fundberg hävdar i sin forskning att det i fotbollens klubbverksamhet för pojkar 
bibehålls en kultur där pojkarna ges ett utrymme att agera och uttrycka sig på ett sätt 
som de i sammanhang där det inte enbart är pojkar och män närvarande inte skulle vara 
acceptabelt38.   
 
Tillsammans sammanställde och redigerade religionshistorikerna Susanne Olsson, Olof 
Sundqvist och David Thurfjell boken Zlatan frälsaren och andra texter om religion och 
idrott. I boken skriver flera religionsforskare om relationen mellan religion och idrott, 
ur ett såväl historiskt som teoretiskt och filosofiskt perspektiv. Författarna framställer 
idrotten som ett sammanhang med stora likheter med religion, där idrottens olika 
komponenter såväl för utövare som för publik inger samma upplevelser som de som 
utövar en gemensam religion erfar. På samma spår har religionsvetaren Magnus 
Engstrand skrivit boken Fotboll och religion i syftet att i sin erfarenhet som hängiven 
fotbollssupporter kunna ge en så insatt och sanningsenlig bild av fotbollskulturen som 

 
35 Werner 2008, 10 
36 Thurfjell 2016, 31 
37 Andersson 2014, 13 
38 Fundberg 2003, 78 
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möjligt. Engstrand hävdar att det enbart är de som själva bär erfarenheten av ett 
supporterliv som sanningsenligt kan ge en bild av dess unika atmosfär. I boken redogör 
Engstrand för sin något partiska forskning i att reda ut sambandet mellan fotboll och 
religion. Han lyfter fotbollens meningsskapande gemenskap och ritualliknande delar 
och hänvisar till forskning som hjälper honom att stärka fotbollens positiva effekt på 
människan, för att avsluta med orden:  
 

Om fotbollsälskare, 
av en fotbollsälskare, 
för fotbollsälskare39 

 
Dessa studier, vilka föreligger den jag antar i detta arbete, visar inte på några direkta 
samband mellan kyrkans försvagade maktposition i samhället och fotbollens etablering 
under samma tid. I mitt studerande av vad ovanstående forskare kommit fram till har jag 
själv dragit paralleller mellan olika skeden i samhällstiden. För att få bättre grepp om 
eventuella samband samt för att stärka eller motbevisa min tes om att ett samband 
faktiskt har existerat behöver jag gå djupare in i att studera råmaterial daterat till den tid 
under vilken denna samhällsförändring ägde rum. I kommande kapitel kommer jag 
plocka ut litteratur från tiden av den epok jag studerar och redovisa vad jag där funnit 
och hur detta kan kopplas till tidigare forskning som gjorts i ämnet. 
 
 

Resultat 
 
Jag har här valt att dela upp den information som jag samlat in i tre sektioner – Den 
kristna mannen och sekulariseringen, Ett nytt mansideal föds samt Fotbollens entré – 
för att ytterligare tydliggöra de tidsepoker mellan vilka det skulle kunna finnas ett 
samband. För att öka förståelsen för var och en av de olika tillika samtida processerna – 
sekularisering, manlighetsidealets förändring och fotbollens etablering – har jag valt att 
även ta med viss information gällande tiden innan den tidsperiod som jag velat precisera 
mitt svar inom; alltså tiden som föregick år 1880–1920. Jag har även tagit med 
information gällande andra länder än Sverige för att öka förståelsen för 
samhällsutvecklingen i sin helhet. 
 
Den kristna mannen och sekulariseringen 
 
Den tyske historikern Olaf Blaschke som deltog i Werners forskningsprojekt om kristen 
manlighet har skrivit om hur den vetenskapliga, sociala och politiska revolutionen under 
1800-talet gav män tillgång till högre bildningsnivå och obundenhet till hemmets 
jordbrukliga åtaganden. Detta ledde till att män skiljdes från det religiösa livet40. 
Blaschke har i sin forskning funnit statistik över nattvardsdeltagandet i en del av 
Tyskland under åren 1861–1931.  
 

 
39 Engstrand 2003, 208 
40 Blaschke 2008, 20 
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Fig. 1.1. Statistik över nattvardsdeltagande i den tyska staden Trier under åren 1861–
1931. 
 
Enligt Blaschke är statistiken, som visar ett större deltagande bland kvinnor än bland 
män, ett bevis på kyrkans feminisering. Baschke hävdar utifrån sin forskning att kyrkan 
kan ha genomgått en medveten feminisering efter upplysningen och den franska 
revolutionen, då det var kvinnorna som ett resultat av dessa skeden var kyrkans 
majoritetsbesökare41. 
 
Werner skriver hur kristendomen i takt med samhällsutvecklingen blev alltmer knuten 
till hemmet och det hushållsnära – det som omvandlats till kvinnornas sfär42. Kyrkan 
feminiserades. Änglar, som tidigare enbart framställts som pojkar och män, började 
även inkludera kvinnligt kön43. Kristendomen kopplades till sociabilitet, återhållsamhet 
och tillgivenhet – egenskaper som i en tid där föreställningar om skillnader mellan kön 
utreddes och framställdes klassades som kvinnliga44. Det som tidigare inom 
kristendomen oproblematiskt tillskrivits de båda binära könen kom under 1800-talet att 
enbart vara kopplat till det som ansågs kvinnligt. Exempel på detta är mildhet, 
ödmjukhet och underordning45. Kyrkan blev en plats för kvinnorna som ställdes utanför 
den politiska och vetenskapliga revolutionen att mötas i gemenskap, finna egen identitet 
och förbättra sin position i samhället. Här erbjöds diskussionsgrupper och socialt arbete 
som engagerade kvinnorna. Kvinnor, som tidigare ansetts vara svaga i tron, kom under 
1800-talet istället att betraktas som naturligt troende46.  
 
Det uppstod i enlighet med dessa uppdelningar tydligare skillnader mellan vad som 
ansågs vara kvinnligt och vad som ansågs vara manligt. I motsats till det kvinnliga stod 
det som ansågs vara manligt. Det som ansågs manligt var mod, rationalitet, 
självständighet och individualitet47. Mannen stod utanför hemmets och kyrkans 
gemenskap och hans egenskaper definierades utifrån hans sociala funktioner, plikter och 

 
41 Blaschke 2008, 21 
42 Werner 2008, 7 
43 Blaschke 2008, 22 
44 Nilsson 1999, 75 
45 Mauritz 2008, 91 
46 Blaschke 2008, 22 
47 Werner 2008, 7 
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åligganden. Mannen som stod utanför gemenskapen och istället ansågs vara ekonomisk 
och materiell försörjare uppmålades som starkare, modigare och bättre i såväl 
intellektuell, men än mer i fysisk och praktisk förmåga48.  
 
Den industriella och vetenskapliga revolutionen, där männen sattes i sysselsättning 
utanför hemmet och separerades från kyrkan, gjorde att kristendomens ifrågasattes av 
flera mansdominerade rörelser och riktningar. Kristen tro framställdes som vidskeplig 
och otidsenlig. Präster och andra högt uppsatta män inom Svenska Kyrkan drev en 
kamp emot detta för att bromsa samhällets sekularisering, men också för att bevisa sin 
modernitet. De män som befann sig högt upp i Svenska Kyrkans hierarki under 
sekelskiftet drev en ambitiös kamp för att framställa sig och det kristna manliga idealet 
som förebild för gemene man ute i det profana borgerliga samhället som etablerades och 
spreds alltmer. Denna inre och yttre kamp målades i sig upp som eftersträvansvärd 
manlig tapperhet49.  
 
Trots kyrkans feminisering var det enbart aktuellt för män att vara präster. Det var först 
1958 som det inom Svenska Kyrkan blev tillåtet för en kvinna att vigas till präst. Under 
tidsepoken för denna studie var det enbart män som över huvud taget fick vara 
yrkesverksamma inom kyrkan. Teologen Alexander Mauritz, även han en del av 
Werners forskningsprojekt, har forskat i det prästideal, vilket förknippades med det 
kristna mansidealet, som föregick tiden för den tidsera som jag sökt svar inom. Mauritz 
grundar sin forskning gällande framför allt den svenska biskopen Wilhelm Flensburg, 
som drev en hård kamp under 1860- och 1870-talen för att ta tillbaka och stärka männen 
i kyrkan. Flensburg talade ofta till landets präster och uppmanade dessa att delta i 
kampen. Flensburg skrev bland annat i ett herdabrev år 1866: 
 

I stället för att försona sig med auctoriteten och lefva sig in i densamma, 
bryta de djerft och våldsamt dermed, såsom vore den en tyrannisk och för 
friheten helt och hållet fremmande makt.50 

 
Prästen hade sedan länge varit en exponent för hur det kristna livet skulle gestalta sig. 
Han var idealet för den kristne mannen. Teologerna inom Svenska Kyrkan förde talan 
för att skydda familjen som institution då sedligheten och moralen i samhället var 
beroende av denna i en tid av liberal sekulär revolution. Det kristna mansidealet innebar 
en roll som husfader, nära sammankopplad till familj och hushåll. Mannen skulle 
förestå sitt eget hus och det var kyrkans och församlingsprästens ansvar att se till att den 
ordningen upprätthölls. Dessa idealbilder och eftersträvanden grundades på Luthers 
katekes och den i den lilla katekesens innefattande hustavla. Det var därför inte tal om 
att kompromissa med någon av männen i kyrkans maktpositioner. I hustavlan, författad 
av Martin Luther och utgiven för första gången år 1529 stod det tydligt skrivet vad 
mannen hade för roll i samhälle och hushåll: 
 

För äkta män 
 
6] Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och 
offrat sig själv för den, för att helga den. På samma sätt är mannen skyldig 
att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar 
sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den 

 
48 Blaschke 2008, 22; 27 
49 Werner 2008, 17 
50 Flensburg 1866, 3 
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näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen. (Ef 5:25, 26, 
27, 28) 
 
På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur 
som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets 
nåd, så att era böner inte blir hindrade. (1 Petr 3:7) 
 
Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem. (Kol 3:19) 

 
Det blev en central fråga för den prästerliga manligheten att under tiden för sekelskiftet 
1900 driva en kamp för den kristna tron. Denna kamp blev så aktuell under denna tid av 
intensiv sekulariseringsprocess i det rådande svenska samhället att troskampen och den 
kritiska reflektionen i sig blev en del av den prästerliga och kristna manligheten. I 
kontrast till det mansideal som växt fram i samhället utanför kyrkan bestod idealet för 
en kristen man i att uppvisa ödmjukhet, tålamod, barmhärtighet, ömkan, 
människokärlek, vänlighet och omsorg – egenskaper som utanför kyrkan snarare 
kopplades till kvinnlighet och femininitet. Detta var egenskaper som tillskrevs prästen, 
den kristna mannens förebild.  
 
Mauritz hävdar att konsekvensen av den förändrade bilden av mannen utanför kyrkan 
var att den kristna mannens manlighet ifrågasattes. Mauritz skriver att unga kristna män 
uppmuntrades att inför samhället stå upp för en inre kamp för att bibehålla sin stolthet 
som män. Kampen bestod mellan samhällets förakt och den inre tron. Det krävdes av 
den kristne unge mannen att med mod kämpa sig till sin kristna övertygelse och att 
blotta denna för sin omgivning och i pågående debatt mellan kyrka och vetanskapens 
anhängare. Den man som drev en inre andlig strid för sin tro ansågs härdas då han 
vågade möta och ta strid i den moderna sekulariserade samtiden. Detta var sann 
manlighet enligt de manliga förespråkarna inom Svenska Kyrkan vid sekelskiftet. 
Kyrkans kamp var en av flera folkrörelser i samtidens stora samhällsförändringar. Nya 
referensord som togs fram för att stärka den kristna hegemoniska maskuliniteten var 
frimodig, stark, fast och orubblig51.   
    
Historikern Anna Prestjan var även hon en del av Werners forskningsprojekt och har 
undersökt det problematiska med det manliga prästidealet runt sekelskiftet. Den 
desperata kamp som drevs av männen med makt inom kyrkan skulle gå emot 
samhällsförändringarna som var en följd av industrialisering, urbanisering och 
befolkningstillväxt. Det fördes en kulturradikal kritik mot kyrkan som runt sekelskiftet 
även kom att förstärkas med den växande socialismen. Kampen färgades av en strävan 
efter att visa att även kristna män var riktiga män. Den hegemoniska maskulinitet som 
växt fram under sekulariseringsprocessen i samhället betonades av fysisk styrka, 
heterosexualitet, kamp mot yttre utmaningar samt en inre kamp och självkontroll. 
Kyrkans män ämnade upprätthålla en bild av den kristne mannen som även han 
framställd som allt detta, men med tonvikt vid det kristna idealet som stod för tro, 
kristna värderingar och principer52.  
 
I Werners projekt deltog även religionshistorikern Elin Malmer som skriver att den 
kristna mannens ideal innebar starka idealistiska inslag. Han skulle uppträda 
väluppfostrat och balanserat, men samtidigt lära sig krigsföring för att försvara 
kristendomen och kyrkan. Vänlighet, ödmjukhet och fredlighet mötte mod, fysisk styrka 

 
51 Mauritz 2008, 46; 47; 63; 65; 91; 95; 99, 109 
52 Prestjan 2008, 156, 181 
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och kamp. Ett sätt att finna en balans i detta var att ägna sig åt att träna kroppen. 
Linggymnastiken återskapade en förlorad manlighet och tog tillvara på mannens bästa 
egenskaper av fysik, disciplin, andlighet och naturdyrkan53.   
 
Redan under 1800-talet arrangerades kristna aktiviteter för män som betonade 
kristendomen i vardagen och däri den manliga kroppens betydelse i form av sport och 
annan fysisk aktivitet54. Scout- och idrottsrörelsen blev kompletterande samhällsinsatser 
till folkskolan. Etnologen Bo Nilsson har forskat i hur pojkscouterna uppstått och 
utvecklats i Sverige. Pojkscoutlagen antogs officiellt 1912 i samband med att Sveriges 
Scoutförbund bildades och bestod i tio punkter som var pojkscout skulle lyda. Dessa 
punkter kan tyckas stämma in med försöket att forma en kristen hegemonisk 
maskulinitet. År 1912 års lagpunkter löd: 
 

1. En scout talar alltid sanning och sviker aldrig sitt ord. 
2. En scout besinnar alltid sin plikt mot Gud och fosterlandet. 
3. En scout lyder villigt sina föräldrar, lärare och förmän. 
4. En scout är vänlig, uppmärksam och hövisk samt hjälper andra, 

särskilt de svaga. 
5. En scout är god kamrat och vän med varje annan scout, vilken 

samhällsklass denne än må tillhöra. 
6. En scout är djurvän. 
7. En scout är rask och samvetsgrann i sitt arbete och vid gott humör, 

även om han har svårigheter att övervinna. 
8. En scouts levnadssätt är enkelt och rent; han använder icke svordomar 

och andra smutsiga uttryck. 
9. En scout är sparsam för att kunna reda sig själv och hjälpa andra. 
10. En scout gör sin plikt utan tanke på belöning.55 

 
Utöver den andra punkten och det till lagen kompletterande scoutlöftet som varje 
pojkscout skulle svära, vilka båda hade en uttalad anknytning till Gud, upprätthöll 
övriga punkter bilden av en kristen, välordnad, nationalistisk, medmänsklig, naturvänlig 
och underordnad hegemonisk maskulinitet. Detta i kombination med den fysiska träning 
som ingick i scouternas praktik skulle ge pojkar en god uppfostran till ideala kristna 
män fysiskt, praktiskt, intellektuellt, socialt, moraliskt och religiöst. Likt 
linggymnastiken skulle scouterna forma en man som ägde kontroll över kropp och 
affekter, en man som kunde kontrollera smärta, omotiverade rörelser och spontana 
känsloutlevelser56. Genom fysisk aktivitet och disciplin kunde kristen andlighet, 
principfasthet och stolthet bevaras.  
 
Med förståelse för vilken omfattande del kyrkan spelat i samhället och var mans liv kan 
det tyckas förståeligt att männen saknade detta sammanhang. Kyrkan försvann och 
fanns inte kvar i bilden för den tid den krävt och gemenskap den givit. Detta kan förstås 
som en av förklaringarna till den stundande idrottsrevolutionen ha att göra med kyrkans 
försök att nå männen genom fysisk aktivitet. 
 
I nästa del av analysen ligger vikten vid hur det allmänna mansidealet förändrades under 
tiden innan och vid sekelskiftet och vad detta resulterade i. 

 
53 Malmer 2008, 204 
54 Werner 2008, 10 
55 Nilsson 1999, 46 
56 Nilsson 1999, 48; 62 
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Ett nytt mansideal föds 
 
Holter och Aarseth har i sin forskning funnit att det under medeltiden inte var en lika 
utpräglad skillnad mellan könen som det kom att bli under den industriella och 
vetenskapliga revolutionen. Överlevnaden som under moderniseringen kom att kopplas 
till en ekonomisk tillgång, var i jordbrukssamhället istället kopplad till att tillsammans 
upprätthålla jordbruk och hushåll. Det handlade i större utsträckning om samarbete 
inom samma sfär än om en uppdelning av aktivitetsfält. Då den industriella revolutionen 
bredde ut sig under 1800-talet formades även familjekonstellationerna om från att ha 
varit utvidgade med flera släktled i samma hushåll till att utgöras av en mindre 
kärnfamilj. I industrisamhället tog en fostringsskärpning fart och det tillhörde normen 
att straffa barn för att vara irrationella57.  
 
Under 1800-talets industriella revolution hade en hegemonisk maskulinitet vuxit fram 
inom arbetarklassen där mannen kopplades till kroppslig duglighet och styrka. Denna 
hegemoniska maskulinitet smittade av sig även på borgerlighetens män och en 
romantiserad bild av mannen som kroppsligt funktionsduglig spred sig även inom 
samhällets övre klasskikt, trots att det inom den akademiska rörelsen även innebar att 
manlighet förknippades med övercivilisering, högintellekt och akademisk insatthet58.  
 
Det borgerliga mansidealet präglades av självbehärskning och självdisciplin. 
Självkontrollen innebar en aggressiv kamp mot starka drifter och frestelser. De drifter 
och frestelser som skulle kämpas emot blev i sig något som förstärktes i sin 
framställning. Ju större hinder mannen kämpade emot – desto större var dess manliga 
hjältedåd. De kroppsliga hinder som mannen förväntades ställas emot bestod av 
passioner och böjelser som ansågs osmakliga. Kroppen skulle uppvisa en naturlig 
ursprunglig manskraft som skulle tämjas genom disciplin och kontroll59.  
 
Läkaren tillika professorn Frithiof Holmgren skrev i förordet till den illustrerade 
idrottsbok som Viktor Balck gav ut under 1880-talet: 
 

Idrotten och leken äro oförsonliga fiender till missnöjet och pjunket. De 
äro däremot kraften och det manliga, fosterländska sinnets bästa vänner. 
Den känsla, som idrotten skänker sina idrottare, är icke lätt att direkt 
beskrifva, men mycket angenäm att erfara. Den liknar något stadsbon (om 
ock ej stadsbarnets) känsla, då han efter en lång vinter om sommaren får 
komma på landet och andas frisk luft i den fria naturen. /…/ Må det slägte, 
som nu växer i Sveriges bygder, växa starkt och friskt och gladt! Må det 
genom glada lekar och manliga idrotter härda sig mot tidens 
förverkligande inflytelser och må det i kärlek till fosterlandet växa till den 
lefvande, ointagliga fästningsmur, som skall värna vår framtid!60 

 
I och med ökad folkhälsa ökade antalet 15–29-åringar i Sverige med över 52 000 under 
1890-talet. Begreppet ”ungdom” föddes och organisationer specifikt avsatta för 
ungdomar instiftades. Samhället både vurmade för och avskräcktes av den nya 
ungdomskulten. Giftermålsfrekvensen sjönk och 40% av landets befolkning var år 1910 

 
57 Holter & Aarseth 1994, 279; 280; 283; 287 
58 Prestjan 2008, 154 
59 Prestjan 2008, 164 
60 Holmgren 1886, VI-VII   
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bosatta i städer och tätorter – och där bodde de trångt. År 1895 var 25% av Stockholms 
arbetarbefolkning inneboende och 64% bodde i lägenheter om ett rum och kök eller 
mindre. Historikern Torbjörn Andersson menar att dessa faktorer bidrog till att de unga 
männen sökte sig ut från sina hem och sökte aktiviteter att sysselsätta sig med i 
gemenskap med varandra. Det visade sig dock att alkoholintag blev en populär aktivitet. 
År 1899 spenderade en ogift man 14% av sin inkomst på öl och brännvin61.   
 
Sekelskiftet i Sverige präglades av klassmotsättningar, politiska diskurser, folkliga 
protester, åttatimmarsdagens genomförande och arbetslöshetens växande faktum. Synen 
på barn och unga ändrades under andra hälften av 1800-talet från att ha varit uppfattade 
som outvecklade vuxna till att vara en ny potentiell och betydelsefull kategori med 
uppgift att förverkliga det kommande samhället. Samhället insåg dess uppgift att fostra 
barn och ungdomar för att kunna axla framtida ansvar för en nykter, bildad och sedlig 
samhällskultur62.  
 
Mannen skulle ta ansvar för samhällsutvecklingen och det blev av hög prioritet att fostra 
landets pojkar. Männen som under den industriella revolutionen flyttats ut från det 
dagliga arbetet i hemmet, vilket inkluderade barnuppfostran, hade fått en roll som 
familjeförsörjare. Fäderna träffade sina barn relativt lite63.  
 
Ett skötsamhetsideal växte fram i den växande arbetarklassen. Idéhistorikern Ronny 
Ambjörnsson har drivit tesen att det under 1900-talets första årtionden rådde ”ett slags 
skötsamhetens kultur” bland arbetarna. Häri syns fackföreningar, nykterhetsloger och 
bildningsorganisationer. Att vara annat än renlig och punktlig handlade om att ha 
ekonomiska förutsättningar och statusmässigt hög position i klassamhället för att ha råd 
med en viss oordning. Ju lägre i den ekonomiska klasshierarkin du befann dig, desto 
hårdare var skötsamhetsidealet. I arbetarklassen var du så illa tvungen att sköta dig 
snyggt för att inte förlora den gnutta anseende som du trots din ekonomiska status 
kunde tillgå64. Det var därför mycket problematiskt att det var just arbetarklassens barn 
som utgjorde den mest iögonfallande oordningen i städerna. Etnologen Eva Lis 
Bjurman, som undersökt polisrullar från gällande tid, remisshandlingar och 
anstaltsjournaler från tiden vid sekelskiftet, beskriver hur ”barnen på gatan” ansågs vara 
ett förödande samhällsproblem som krävde handfasta åtgärder. Det blev aktuellt med en 
kropps- och karaktärsfostran. Gymnastikläraren Gustav Nyblæus som var verksam vid 
Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm under senare delen av 1800-talet och som 
bidrog till att bana väg för idrottsrörelsen i Sverige, propagerade för idrottens avgörande 
inverkan för att övervinna den bekvämlighet som han antydde att landets befolkning 
fann sig i under det rådande fredslugnet. Idrotten skulle leda till ökad fosterlandskänsla, 
ökad nationell styrka och självhävdelse65. 
 
Den tyske historikern George l. Mosse skrev om hur gymnastiken tog sig med stark 
kraft genom Europa under 1800-talet. Redan 1820 var gymnastiken väletablerad vid 
läroverken i Sverige. I gymnastiken formades pojkar och män till välvårdad perfektion 
med den grekiske antikens idrottsman som idealbild. Idealbilden visualiserade ett 
rådande mansideal med upprätt hållning, vältränad muskulatur och spänst. I Sverige 
etablerade gymnastikpedagogen Pehr Henrik Ling Linggymnastiken, baserad på hans 

 
61 Andersson 2014, 164–165; 182 
62 Nilsson 1999, 173 
63 Johansson 2004, 29 
64 Trondman och Bunar 2007, 61 
65 Nilsson 1999, 173 
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framtagning av övningar för en frisk och vältränad manskropp. Historikern Jens 
Junggren, som studerat Linggymnastiken närmare, skriver hur Linggymnastiken var ett 
tydligt sammanförande av tysk idealistisk bildningsfilosofi och modern soldatpraktik. 
Linggymnastikens strävan var att uppnå kroppslig liksidighet, symmetri och estetisk 
harmoni. Dessutom ansågs själen balanseras i detta system. Linggymnastiken var ett 
förenande av kropp och själ genom kollektiv kommandoundervisning med 
detaljutformade rörelser. Junggren skriver hur linggymnastiken blev en manlig 
könsstereotyp, sammanflätad med den nationella retoriken och nästan liktydig med 
svensk identitet och nationell styrka66. 
 
Mannens position gick i moderniseringen av samhället från att ha varit en trygghet i 
hushållet och en del i en större kollektiv anda under kyrkans ansvar till att flyttas ut från 
hemmet och in i konkurrens med andra män. Under denna tid växte tävlingsidrotten 
fram. Den franska sociologen Danièle Hervieu-Léger har studerat hur den funktion som 
religionen tidigare fyllt i samhället ersatts av andra medel för att fylla människans 
behov av gemenskap och meningsskapande tolkningsmöjligheter. Hervieu-Léger menar 
att idrottsliga kontexter kom att ersätta religiösa kontexter under 
sekulariseringsprocessen då dessa gav en möjlighet att organisera menings- och 
ordningsskapande strukturer. Detta går enligt Hervieu-Léger hand i hand med 
individualiseringen. I ett samhälle där individualism och konkurrens etablerades kom 
tävlingsidrotten att fylla en funktion som förde samman såväl utövare som åskådare i 
gemensamma mål och känsloyttringar kopplade till vinst och förlust67. Connell skriver 
att den hegemoniska maskulinitet som växt fram i arbetarrörelsen inkluderade vad som 
även kunde finnas i tävlingsidrotten – styrka, uthållighet, intensitet, tuffhet och 
gruppsolidaritet. De idrottsliga sammanhang som tog form utanför arbetstid stärkte de 
industriarbetande männens identitet för att trots sin underlägsenhet i det ekonomiska 
klassamhället bibehålla dominans gentemot kvinnorna. Arbetarklassens mansideal 
konstruerades som en reaktion på klassförnedringen samtidigt som det cementerade en 
överlägsenhet i relation till arbetarklasskvinnorna68.     
 
I en broschyr som utgavs i samband med en turist- och sportutställning i Stockholm år 
1897 skriver idrottsveteranen Viktor Balck: 
 

Såsom ordnad idrott intaga dessa kroppsöfningar ett ungt datum i Sverige. 
Det var först i början af 1880-talet, som svenska gymnaster, efter deras 
besök i England, började upptaga rationella idrottsöfningar. Det var dock 
hufvudsakligast inom Stockholms garnison och å en del af våra 
regementens mötesplatser som initiativet togs att återupplifva dessa 
idrottsöfningar i Sverige. Det var vid kavalleriskolan å Ladugårdsgärdet 
som de första lyckliga försöken gjordes, hvilka 1882 följdes af en stor 
allmän militär idrottstäflan inom Stockholms hela garnison. Inom 
Stockholms garnison finnes nu en särskild ”styrelse för militär idrott”, 
hvilken räknar H.K.H. Kronprinsen som beskyddare. /…/ Förutom en 
mångfald af nationela idrottsfester med täflingar, ha i förening med 
gymnastikfester afhållits trenne stora idrottsfester, till hvilka 
Skandinaviens idrottsmän injudits, nämligen i Stockholm 1891, i 

 
66 Andersson 2004, 66–67 
67 Lindfelt 2014, 35; 37 
68 Connell 2008, 95; 113 
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Göteborg 1894 och i Malmö 1896. I den förstnämnda deltogo äfven 
framstående idrottsmän från England. Så väl militära som civila.69 

 
Detta har givit en inblick i vad som hände med männen i ett samhälle som 
sekulariserades, industrialiserades och intellektualiserades. I nästa avsnitt följer hur det 
gick till när fotbollen kom till Sverige och spred sig i landet bland unga män. 
 
Fotbollens entré 
 
Andersson hävdar att det är fullt befogat att utnämna fotboll till Storbritanniens mest 
framträdande bidrag till dagens globala populärkultur. Det var i Storbritannien som 
spelat uppstod, länge intimt sammankopplat med högtidsdagar och fest. Den tidiga 
fotbollen, som vanligen benämns som folkfotboll, hade sitt största genomslag under 
1500-talet. Folkfotbollen innebar en iscensatt strid mellan makthavare och lekmän och 
kopplades nära samman med lek och nöje. Folkfotbollen kom dock att konkurreras ut av 
den industriella revolutionens längre arbetsdagar, bebyggelse samt nya maktutövare 
såsom affärsinnehavare och poliser. Dessa samhällskomponeneter hindrade det livfulla 
spelet i arbetarbefolkningens stadsdelar. Folkfotbollen kom därför att lämna 
arbetarklassen en tid för att istället hållas vid liv vid landets internatskolor. Den 
moderna arbetarförankrade och professionella fotbollskulturen etablerades på grund av 
denna förskjutning först under 1880-talet i Storbritannien. Detta gjordes möjligt av 
förkortade arbetsdagar samt en ny syn på fotbollen som rationell och passande 
fritidssyssla till gagn för arbetarklassens moral. Det var med andra ord den manliga 
brittiska medelklassen som införde fotbollen i Sverige i uppfostrande syfte70. 
 
Mansidealet hade kommit att till stor del handla om en individuell kamp för framgång. 
Fotbollen erbjöd en gemenskap för män vilken gått dem förlorad när kyrkan inte längre 
fanns som naturlig samlingsplats. Viktor Balck skriver: 
 

En god fotbollspelare bör göra sjelfförnekelse till en dygd, som ofta bör 
öfvas, om han ser en medspelare var i bättre läge att utföra en afgörande 
drag.71 

 
När Svenska Fotbollsförbundet gav ut sin jubileumsbok år 2004 hade förbundet funnits 
i 100 år. I boken går att läsa att den första föreningen i vilken det finns dokumenterat att 
det förekommit ”fotbollslekar” bildades i Göteborg 1874. Året därefter, 1875, tillkom 
Göteborgs bollklubb, vilken inkluderade diverse fotbollsaktiviteter. Stockholm 
Bollklubb införde fotboll som en del av sina aktiviteter år 1879. Den första gedigna 
fotbollsklubben startade i Örgryte år 1887. De första svenska fotbollsmästerskapen hölls 
i samband med de svenska mästerskapen i allmän idrott i Helsingborg år 1896. Svenska 
Bollspelsförbundet bildades 1902 och Sektion för Fotboll och Hockey, vilket senare 
döptes om till Svenska Fotbollsförbundet. Förbundet blev medlem i FIFA år 1907 och 
fick skicka ett lag till Olympiska spelen i London år 1908. Den allsvenska serien hade 
premiär år 191072.  
 
När fotbollen kom till Sverige från England förknippades den med det gentlemannaskap 
som rådde i medelklassen som på den tiden utmärkte dem som ägnade sig åt fotboll. 

 
69 Balck 1897, 34 
70 Andersson 2014, 13; 43; 48 
71 Balck 1886, 137 
72 Ahlström 2004, 13; 23; 42; 43 
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Fotbollen bar med sig en förebildlig ideologi som inkluderade fair play och renlighet. 
Att fotbollen spreds till arbetarungdomen skedde till en början i form av en 
missionerande verksamhet, där medelklassen ansåg sig ta ett ansvar för att uppfostra 
den lösaktiga arbetarklassens ungdomar genom att introducera dem för den fostrande 
fotbollen. Spelet skulle utövas oberoende av klasstillhörighet och i sann demokrati. 
Senare gick dock fotbollen till att erövras av arbetarbefolkningen, som satte mer vikt 
vid spelets tävlingsmoment och uppgraderade det från amatörism till professionellt 
utövande. Under denna övergång blev spelet mer förknippat med brutalitet och 
våldsamhet och det var med dessa förtecken som fotbollen expanderade i landet. Spelet 
och dess vildsinthet blev nära förknippat med manlighet och manlig fostran.  
 
Svenska Bollspelsförbundet, som bildades 1902, utkom året därpå med en 
instruktionsbok med regler och råd för hur fotbollspelandet skulle gå till.  
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Fig. 2.1-5. Fotboll : Regler och Råd, Svenska Bollspelsförbundet 190373. 
 
Delar av denna bok är rena spelregler, men här syns även uppmaningar om skärpning 
gällande spelets mer vildsinta delar. Regelboken kan ses som ett försök till att tämja 
arbetarklassens aggressiva inflytande på spelets karaktär för att göra den mer rumsren 
och rekorderlig.  
 
Under 1880-talet började fotbollen bli omskriven i tidskrifter i vilka den omskrevs i 
ordalag som ”ingen lek för morsgrisar”. Andersson skriver hur spelet hade såväl 
dynamik som dramatik och byggde på en avvägd balans mellan individen och 
kollektivet. Linggymnastikens strikta och fromma hegemoniska maskulinitet byttes ut 
mot fotbollens, där våldsamhet och oömhet präglade det manliga idealet74. Viktor 
Balck, som enligt många idrottsfantaster anses vara den svenska idrottsrörelsens 
upphovsman, skrev i sin illustrerade idrottsbok som kom ut under 1880-talet: 
 

Fotboll är dock icke en lek för de svaga och rädda, den passar endast för 
utvecklade yngligar eller unga män och för dessa blifver den snart en kär 
sysselsättning. /…/ Ty här gäller det att modigt göra front emot en fiende, 
som energiskt går till anfall; att gå i striden med fullaste föresats att segra; 
att handla klokt och snabbt, i rätta ögonblicket. Sinnesnärvaro, 
tilltagsenhet, under stundom sjelförnekelse och kallblodighet i faran äro 
nödvändiga egenskaper såsom styrka och vighet, hastig blick, snabbhet 
och rörlighet i alla rigtningar, särskildt hvad fötterna beträffar.75  
 

Den hegemoniska maskulinitet som växte fram runt sekelskiftet var fotbollshjälten. Det 
som gjorde det svårast för gymnastikens förespråkare att acceptera fotbollens övertag 
var för många att fotbollen inte kunde ersätta gymnastikens mål att framställa sunda 
män. Alla andra fysiska aktiviteter hade under 1800-talet utkonkurrerats av 
gymnastikens överlägsenhet i just detta. Gymnastikens förespråkare uttryckte redan 
under 1870-talet fotbollens olämplighet då den var okontrollerbar och lätt kunde urarta. 
Fotbollen var skoningslös. Det ansågs även beklämmande att tävlings- och 
elitfokuseringen resulterade i en uppdelning mellan aktiva och passiva. Trots dessa 
förespråkare som gjorde sig hörda i debatter och skrifter ökade deltagarantalet hastigt i 
de sporter som utövades under fritiden. Fotbollen började bli en folkrörelse. Utanför de 
institutionaliserade rummen utvecklades en kompromiss inom kroppskulturen. 
Gymnastiken fick uppbära en moralisk auktoritet även om fotbollen ökade i popularitet, 
men även det moraliska övertaget kom med tiden att blekna. Idrott blev med fotbollen 
och andra lagsporter alltmer förknippat med krig, kamp och den nya manligheten. I det 

 
73 Von Rosen 1903 
74 Andersson 2014, 56; 61; 65; 128; 163 
75 Balck 1886, 124 
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hektiska fotbollsspelet krävdes snabba och direkta moraliska beslut till skillnad från 
gymnastiken som arbetade metodiskt och långsamt. I takt med kvinnornas ökade 
inflytande i samhället som tog fart vid sekelskiftet, kom även gymnastiken att 
feminiseras. Linggymnastiken som tidigare varit särskilt avsedd för män, kom nu att 
förgrenas till gymnastikformer som även vigdes åt kvinnor. Gymnastiken kom att börja 
förknippas med mjukhet och grace – vilket hotade den ursprungsmanliga idrotten. 
Fotbollen tog tillvara på vad som ansågs vara naturligt manliga egenskaper i form av 
aggressivitet, virilitet, styrka och instinktivt handlande76. Viktor Balck skrev i sin 
illustrerade idrottsbok: 
 

Det har visserligen blifvit framhållet [att fotboll] är en farlig, t.o.m. brutal 
idrott. Att i fotbollsspelet liksom vid alla härdande, mod och kraft 
utvecklande kroppsöfningar i allmänhet, ett element af fara ingår, kan icke 
förnekas, och beklagligtvis det i bland att de ifriga spelarne sparka 
hvarandra i st. f. bollen, men denna lek är ej farligare än jagt och rodd m. 
m.; och i alla idrottsöfningar af värde ingår förmågan att beherska faran 
såsom en uppfostrande lärdom. Långt ifrån att förnedra känslan, födas 
härunder ädla karaktersdrag.77 

 
Tack vare spelregler och domare kunde dessa egenskaper levas ut inom fotbollens 
ordnade ramar. Andersson skriver: 
 

Sporten skulle hjälpa till att återvinna den manlighet som hotades, bland 
annat till följd av männens allt starkare bundenhet till ett strikt och 
stillasittande arbetsliv och av kvinnornas framflyttade positioner i 
samhället. Här kunde mannen få utlopp för sin aggressivitet och 
överhuvudtaget kunde hans formenta biologiska, mentala och kroppsliga 
överlägsenhet manifesteras på idrottsplatsen.78  
 

Inom fotbollen fördes samhällsklassernas unga män samman för att spela tillsammans 
på planer runtom i landet. Kvinnorna, som varit på väg att släppas in i idrottsvärlden 
bland annat genom gymnastiken, blev på grund av fotbollens kraftiga expansion 
försvagade i sin position inom de svenska idrottsföreningarna79.  
 
Tack vare förkortade arbetstiden och ökade inkomster för industrarbetarna kunde 
fotbollen efter sekelskiftet växa sig stark och stabil inom arbetarklassen. Fotbollens 
relation till kyrkan var dock länge hänsynslös. Träningar och matcher tog visserligen 
hänsyn till de industriella arbetstiderna, men desto mindre hänsyn till kristna helgdagar 
och de heliga söndagarnas gudstjänster. Fotbollen som förknippades med sprit, 
svordomar, rökning och dekadenta kortspel fick pastorer och andra inom kyrkan att 
uttrycka ett starkt missnöje med sporten. Andersson skriver att en stor anledning till att 
många unga män drogs till fotbollen vid sekelskiftet och 1900-talets första årtionden till 
stor del kan ha haft att göra med att de inte lockades av ideologin i landets övriga 
folkrörelser, där skötsamhet och nykterhet var de starkaste ledorden. I fotbollen tilläts 
istället hegemonisk kroppslig maskulinitet och några rejäla supar efter match. I det 
kollektiva laget som solidariskt höll varandra om ryggen gavs även utrymme för att 
under spelets hetta leva ut individualitet, aggressivitet, lokalpatriotism och konkurrens. 

 
76 Andersson 2014, 67–68; 70; 72; 75 
77 Balck 1886, 125 
78 Andersson 2014, 71 
79 Andersson 2014, 83; 88 
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Det drevs ambitiösa insatser inom fotbollen för att gå tillbaka till det skötsamhetsideal 
som medelklassen en gång introducerat fotbollen som bärare av. Sporten skulle på så 
sätt återvinna respekt från samhället. Vad som dock hjälpte fotbollen att växa i 
auktoritet var dess inslag av nationalism och klassamarbete. Fotbollen enade landet över 
klassgränserna och skapade en krigisk enad front med en orubblig hegemonisk 
maskulinitet80.    
 
Med detta forskningsresultat går jag nu vidare till att diskutera arbetet och återkoppla 
det till min ingång till studien. 
 
 

Diskussion 
 
I inledningen till detta arbete noterades det mediala ljus som belyste sexuella 
trakasserier inom lagsport i allmänhet och fotboll i synnerhet under hösten 2017. Ett par 
exempel angavs, vilka båda refererade till en destruktiv social kultur bland 
fotbollsspelande män, som drog till sig extra medial uppmärksamhet under denna tid. 
Min personliga erfarenhet av denna problematik är en inblick i en separatistisk social 
kultur bland yngre fotbollskillar där jag mött dem framför allt i mitt arbete på 
sportkollo. Jag observerade bland de fotbollsspelande pojkarna en hegemonisk 
maskulinitet som yttrade sig i våldsbejakande, homofobiskt och sexistiskt förtryck. Jag 
hade länge undrat varför dessa destruktiva beteenden verkade vara mer regel än 
undantag, hur denna kultur uppstått och senare även kommit att fundera över hur dess 
eventuella samband med samtida religionsbetingad samhällskultur såg ut.   
 
Syftet med denna studie var att med hjälp av en historisk skildring kartlägga en 
grundläggande förståelse för fotbollens uppkomst. Jag valde att använda mig av en 
litteraturstudie och att avstå från intervjustudier. Då jag varit insatt i frågan gällande 
sociala mansnormer inom fotboll och annan lagsport samt interagerat med många yngre 
fotbollsutövare har jag ett inövat förhållningssätt grundat i personligt ställningstagande 
vilket inte varit lämpligt att riskera att färga denna studie med. Att jag som kvinna 
skulle gå in och intervjua pojkar och män gällande en social kultur som är beroende av 
att inga andra kön är inkluderade i gemenskapen är även det en omöjlig ekvation att 
lösa. Jag som kvinna kan inte få sanningsenlig inblick i pojkarnas och männens 
segregerade sociala kultur om jag personligen kliver in i den, detta på grund av att jag 
helt enkelt inte själv är man. För att göra en studie av en separatistisk grupp bestående 
av pojkar och män behövde jag istället stå utanför den sociala gemenskapen och 
betrakta den utifrån studier utförda av andra män.  
 
Jag har valt att fokusera denna diskussion kring manlig fostran och hur olika 
komponenter – fotboll, kyrka och fäder – innehar ett samband i föreställningen om vad 
manlig fostran innebär. Jag har under studien och arbetets gång funnit det tydligt att vad 
som ligger till grund för den destruktiva hegemoniska maskuliniteten som råder inom 
lagsport i allmänhet och fotboll i synnerhet är en föreställning om vilken samhällsroll de 
män som pojkar skulle uppfostras till, som uppstod under industriella revolutionen. Det 
handlar om kapitalsamhällets binära könsuppdelning som uppstod med den industriella 
revolutionen. Med denna förklaring kan även det omstridda påståendet att pojkar 
behöver fostras av män – ”alla barn behöver en pappa” – falla platt. Denna syn på så 

 
80 Andersson 2014, 111; 164; 192; 195; 254 
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stora skillnader i duglighet mellan de binära könen kommer ur materiella intressen. Vad 
jag grundar denna insikt i för resonemang går att läsa i följande diskussion.  
 
Fotbollens plats i manlig fostran 
 
När fotbollen gjorde entré i det svenska samhället var det ett medelklassens medel för 
att fostra den lösaktiga arbetarklassens ungdomspojkar. Fotbollen presenterades med 
fostrande element i form av hård fysisk utmaning, bestämda regler samt ett 
gentlemannaideal. I fotbollen fick det som ansågs vara det otyglade och naturligt 
manliga utlopp inom strikta ramar och en social gemenskap mellan män främjades. 
Fotbollen blev även snart en sport där män möttes över klassgränserna och fick utlopp 
för fysisk utmaning, aggressivitet, gemenskap, individuell prestation och målinriktat 
arbete.  
 
Gymnastikens förespråkare uttryckte redan under 1870-talet sitt missnöje med sporten 
som snabbt hade urartat och snarare kommit att förknippas med brutalitet och 
våldsamhet än något gentlemannamässigt efter att arbetarklassen erövrat sporten. Inom 
sporten förekom alkohol, aggressivitet, våld och skadegörelse. Fotbollen gjorde inte 
männen sunda och eftertänksamt moraliska såsom linggymnastiska träningen skolat 
dem till. I fotbollen skulle männen istället vara instinktiva och rentav hänsynslöst 
djuriska.  
 
De unga förtryckta arbetarmännen gavs i fotbollen en plats att få utlopp för den 
förtryckta frustration som vardagen kommit att försätta dem i. Fotbollen skapade en 
krigisk enad front som senare kom att inkludera unga män ur samtliga samhällsskikt. I 
fotbollen fanns tillåtelse att vara arg och att alliera sig. Här erbjöds män en plats där de 
stod utanför den socioekonomiska klassindelningen samt en gemenskap att ingå i efter 
att ha förlorat tillhörigheten i hushåll och kyrka. Med hjälp av sin fysik kunde männen 
som utövade fotboll ha tydliga mål och med såväl egen som gemensam prestation uppnå 
dessa. Varje förlorad match blev en träning i att kunna ta en förlust – för att snart kunna 
resa sig igen och vinna nästa. Fotbollen fyllde ett tomrum som uppstått under den 
industriella och vetenskapliga revolutionen med gemenskap och makt. 
 
Statistik från Svenska Fotbollsförbundet visar att 48% av alla nioåriga pojkar i landet 
idag är aktiva inom organiserad fotbollsträning. Hur många som därutöver spelar fotboll 
är oklart, men skulle alla inofficiella fotbollsspel räknas in så är sannolikheten stor att 
det är en mycket högre procentsats av dagens nioåriga pojkar som spelar fotboll 
regelbundet på fritiden. Alla hushåll ska ha en fotbollsplan lättillgänglig i 
stadsplaneringen. Föreningsfotbollen lockar föräldrar genom att framställa sporten som 
ersättare åt den manliga fostran som pojkar går miste om när deras fäder inte är mer 
närvarande i hushållet.  
 
Den hegemoniska maskuliniteten frodas inom lagsport i allmänhet och fotboll i 
synnerhet trots samhällets generella utveckling som snarare gått åt det mer jämlika 
hållet. Observations- och intervjustudier visar hur pojkar och unga män i 
omklädningsrum och andra lagsportsammanhang idag uttrycker sig förnedrande i 
relation till det som historiskt sett står i koppling till hemmet; däri framför allt intimitet, 
kvinnan och återhämtning. Sensitivitet och konstruktivitet, vilket står i motsats till den 
hegemoniska maskuliniteten, ligger här nära till hands att relatera till. Även 
fotbollstränare återskapar och bibehåller en stigmatiserad distans till hemmet genom att 
upprätthålla en jargong där egenskaper som antyder till intimitet, kvinnan och 
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återhämtning förkastas och hånas. Tränare gör åtlöje av enskilda spelare och uttrycker 
att det ska göra ont att spela fotboll samtidigt som de förtrycker uttryck för det intima 
livet, kvinnan och behovet av återhämtning.  
 
För att få en grundläggande förståelse för det historiska händelseförloppet i samhället 
utanför fotbollen krävs en mer ingående kartläggning av vad som hände när och varför. 
För att besvara detta är nästa avsnitt en inblick i vad kyrkan spelat och kom att spela för 
roll i mäns uppfostran innan, under och efter den industriella revolutionen. 
 
Kyrkans roll i manlig fostran 
 
I Sverige år 1880–1920 var den industriella och vetenskapliga revolutionen i full gång. 
Samhället höll som bäst på att urbaniseras och städerna fylldes med många unga 
arbetande män som under denna tid var en starkt växande folkgrupp. Det föregående 
mansidealet var förankrat i det kristna idealets medmänsklighet, ödmjukhet och 
undergivenhet samt ett samarbete i hushållet. Under industriella revolutionen byttes 
detta ut mot ett mansideal bestående i socioekonomisk klasskonkurrens där hävdelse, 
aggressivitet och en kamp mot de egna, ofta väl framträdande och destruktiva, 
instinktiva egenskaperna var utgörande. Män separerades från hushåll och kyrka och 
fick indelade i socioekonomiska klasskikt en ny segregerad gemenskap.  Framför allt 
arbetarklassens män förtrycktes så att de aldrig kunde mäta sig med männen i medel- 
och överklassen. Vad arbetarklassens män dock kunde finna överlägsenhet i var i 
ordning och fysisk styrka då deras livssituation krävde mer fysiskt arbete.  
 
Kroppen och den krigiska kampen blev bärare av en ny hegemonisk maskulinitet, vilket 
även kyrkan utan större framgång utnyttjade för att vinna männen tillbaka till tron. 
Linggymnastikens och scoutrörelsens ambition att vidmakthålla ett kristet manligt ideal 
har dock med tiden visat sig lottlöst och aktiviteterna är idag bestående av majoriteten 
flickor. Kyrkan försökte desperat att återkalla männen till kyrkan genom att tydligt 
definiera en skillnad mellan män och kvinnor. Ambitiösa insatser gjorde för att förstärka 
det maskulina och höja det över det kvinnliga. Fotbollen lyckades bättre med detta 
genom att helt utesluta kvinnor samt inneha de element som det hårda arbetslivet krävde 
av de industriarbetande männen; aggression, tävlan, lidande samt ett förakt mot 
sensibilitet och konstruktivitet.  
 
Hela samhället blev i takt med kyrkans minskande inflytande mer binärt könsuppdelat. 
Uppdelningen mellan de binära könens aktivitetsområden var som störst under 
maskulinatet. Kyrkan blev en samlingsplats för de som fanns kvar i hushållen medan 
männen istället uppehölls vid arbete utanför hem och kyrka. De män som var kvar i 
kyrkan bildade en intellektuell kristen elit från vilken de gavs ekonomisk avkastning. 
Kyrkans intellektuella manliga elit stämde dock inte överens med den stora skara män 
som gått in i industriellt arbete.   
 
Under denna tid förändrades den hegemoniska maskuliniteten. Mansidealet befann sig 
mitt i en smärtsam brytpunkt mellan jordbrukssamhällets ideal och industrisamhällets 
ideal, men även mellan två parallella mansrörelser – den inom och den utanför kyrkan. I 
båda kamperna var det det senarare alternativet som segrade. Det var det mansideal som 
fanns i livet utanför kyrka och hushåll som blev den generellt gällande hegemoniska 
maskuliniteten. Detta påverkade inte bara vuxna män, utan även relationen mellan män 
och söner och idén om hur pojkar ska fostras till män.  
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Faderskapets förändring under maskulinatet 
 
För att bena ut och diskutera faderns förändrade roll för manlig fostran utgår jag från 
begreppen paternat, maskulinat och androgynat. Dessa begrepp går att byta ut mot 
jordbrukssamhälle, industrisamhälle och informationssamhälle. Begreppen paternat, 
maskulinat och androgynat lyfter dock den hegemoniska maskuliniteten i relation till 
hushåll och barnuppfostran och hur den faderliga hegemoniska maskuliniteten har 
förändrats i takt med samhällets utveckling.  
 
Under paternatet spelade fadern en stor roll i hushållet. Fadern var hushållets 
beskyddare och överhuvud. Han läste bibeln och tog familjen till kyrkan på söndagar 
och vid högtider. Han fostrade sina barn efter det kristna idealet i vilket fysiskt arbete, 
och god social moral gick hand i hand. Under maskulinatet blev fadern istället i princip 
uteslutande hushållets materiella försörjare. Fadern var under denna tid mindre 
närvarande i hemmet och sina barns liv. Under androgynatet, som pågår än idag, är 
fadern åter en större del av hushållet och förväntas ta mer föräldramässigt ansvar. I 
androgynatet sker en relativ utjämning i könsskillnader där föräldrar av alla kön är 
aktiva i både materiell försörjning och hemmets sfär. Mannen anses i många anseenden 
fortfarande överlägsen gällande makt och frihet, men hans förväntade närvaro som 
förälder har ökat. Den hegemoniska maskuliniteten innebär fortfarande inte att fadern är 
fullt ut så sensitiv och konstruktiv som han skulle kunna vara, men han är inte lika långt 
ifrån detta som under föregående tidsepoker.  
 
Fadern som under paternatet spelat en roll som medarbetare på gården och därmed 
närvarande i hushållet övergick under maskulinatet till att befinna sig utanför hemmet, i 
en del av samhället som inte inkluderade hem och barnuppfostran. Fadern var inte 
längre ansvarig för hushållets trygghet och kristet moraliska efterlevnad. Det manliga 
idealet hade lämnat det som kristendomen framställt som eftersträvansvärt och övergått 
till en av tiden formad arbetsmoral där en outtröttlig, disciplinär och segregerad 
samvaro med konkurrens jämtemot andra män formade den maskulina idealbilden.  
 
Under maskulinatet omformades majoriteten av landets familjekonstellationer. 
Paternatet hade inneburit att flera släktled ingick i samma hushåll och att barnen på 
gården rörde sig relativt fritt omringade av vuxna familjemedlemmar. Så småningom 
blev de mer delaktiga i arbetet på gården och förde därmed vidare lärdomen om hur 
livet skulle levas, i samvaro och samarbete med en stor familj. Industrialismens intåg 
skapade en arbetarrörelse där den hegemoniska maskuliniteten formades av ord som 
styrka, uthållighet, intensitet, tuffhet och gruppsolidaritet. I hushållen som lämnat 
lantbruksgården och numera tog plats i trånga lägenheter fanns bara plats för 
kärnfamiljer, där fostringsklimatet hårdnade markant. Barn skulle strängt lära sig 
disciplin och kontroll. Synen på pojkar som ansvariga för samhällets framtida 
utveckling gjorde att de ansågs behöva fostras extra hårt. Det var för den annars så 
skötsamma arbetarklassen en skam att det var just de unga arbetarpojkarna som var de 
mest lösaktiga på stadens gator. År 1899 spenderade en ung ogift man i regel 14% av 
sin inkomst på alkohol. Tävlingsinriktad lagsport såsom fotboll ansågs av medelklassen 
krävas för att tämja pojkarna och göra dem redo att axla ansvaret för samhällets fortsatta 
utveckling.  
 
Pojkars fostran till män fick en plats utanför hemmet tack vare fotbollens inträde i 
samhället, men kanske hade den fått det även om det inte varit just fotbollen som gjort 
entré i städerna just vid denna tid. Då männen kommit att i allt större utsträckning vara 
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aktiva utanför hemmet föll det sig även naturligt att det var ut ur hemmet pojkarna 
skulle ledas i sin uppfostran. Föreställningen om att pojkars uppfostran skulle skilja sig 
från andra barns kom ur en uppdelning mellan kvinnor och män, där kvinnor togs för 
givet ha sin plats i hushållets åtaganden och män i arbetet utanför. Då kyrkan blivit en 
plats enbart för en elit bestående av intellektuella män var fotbollen närmare till hands 
som en bro mellan småbarnslivet hemma med modern till det fysiskt krävande arbete 
som förväntades utövas av den vuxne mannen långt borta från hemmets sfär. Faderns 
roll i detta var obefintlig till den grad att han var en idolliknande förebild. Han skulle 
sköta sitt arbete, familjens materiella försörjning och hålla god status i relation till andra 
män. Det tomrum som kyrkan lämnat ersattes med fotbollens meningsskapande 
gemenskap, ritualliknande delar och fostrande inslag. Fotbollsplanen blev den plats där 
pojkar och män kunde mötas och där pojkar kunde betrakta män i beundran över deras 
fysiska skicklighet och krigiska anda. Fadern och andra män var något att betrakta på 
avstånd.  
 
En ytterligare aspekt gällande föreställningen om att pojkar behöver fostras av män har 
att göra med ett behov som uppstod under maskulinatet där mödrar, framför allt i 
arbetarklassen, behövde avlastning då de inte kunde ersätta faderns roll i hushållet med 
tjänstefolk. Istället lämnades mödrar ensamma att sköta allt som hörde hushållet till då 
mannen försvann till industriarbetet. Glappet mellan mäns liv utanför och kvinnors liv 
innanför hemmets väggar innebar en ändrad syn på skild uppfostran mellan pojkar och 
flickor som inte varit lika uppdelad innan maskulinatet.  
 
 

Slutsats 
 
Jag har här valt att dela upp slutsatsen i detta arbete genom att så tydligt och kortfattat 
som möjligt besvara de frågor vilka jag utgått från i studien. Därefter påvisar jag brister 
i tidigare forskning och belyser vikten av just denna studie. 
 
Vad hände med den hegemoniska maskuliniteten och mäns generella 
livssituation under sekulariseringsprocessen i Sverige år 1880–1920? 
 
Under sekulariseringsprocessen i Sverige år 1880–1920 gick mäns generella 
livssituation från att ha haft en självklar plats i hushåll och kyrka till att bestå i ett 
slitsamt arbete vid stadens industrier. Gemenskapen i en stor familj och kyrkan byttes 
mot att leva isolerat i singelboenden eller kärnfamiljer och en segregerad gemenskap 
hos andra män på arbetsplatsen. Den hegemoniska maskuliniteten gick från att vara 
hushållets beskyddare och överhuvud till att vara någon som försörjer familjen 
materiellt, biter ihop, är stark, uthållig, disciplinär, våldsam och instinktiv. 
 
 
Hur kommer det sig att fotbollen blev en rörelse för unga män och pojkar i 
Sverige just då? 
 
Under den industriella revolutionen flyttade en stor del av Sveriges befolkning in till 
städerna för att lönearbeta. Under denna tid ökade landets befolkningsantal massivt 
vilket utökade mängden ungdomar i städerna. Fotbollen kom från England och 
introducerades för arbetarklassen av medelklassen i en ambition att med hjälp av denna 
tämja den lösaktiga stora andel unga män inom arbetarklassen som rörde sig på stadens 
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gator. De unga arbetarpojkarna ansågs störa samhällsordningen och fotbollen skulle 
göra dem mer disciplinära och kontrollerade. 
 
Vad erbjöds män av fotbollen, som saknades i samhället i övrigt? 
 
Fotbollen erbjöd pojkar och män ett tillhåll där de kunde återta den makt de gått miste 
om då de infunnit sig i stadens arbete. I stadslivet hade arbetarklassens män hamnat i 
samhällets lägre klasskikt och befann sig i konstant underläge. I fotbollsspelet, som 
erövrades av arbetarklassen och snart kom att innebära både brutalitet och våld, fanns 
en krigisk laganda och en gemensam drivkraft som innebar att männen reste sig och 
gavs en ny chans att efter varje förlorad match spela igen. I denna kraftfulla gemenskap 
ingick enbart män, vari de fann ett gemensamt övertag i relation till arbetarklassens 
kvinnor. Här kom männen så även att mötas över klassamhällets gränser, vilket suddade 
ut det underläge som arbetarklassen annars befann sig i.  
 
Ny kunskap 
 
Denna studie sammanför tidigare forskning inom mäns förändrade livssammanhang, 
fotbollens etablering och fotbollens betydelse för mäns gemenskap. Studien bidrar även 
med en analys särskilt kopplad till pojkars uppfostran, vilket gör slutsatsen större än 
svaren på frågorna. Det handlar mindre om fotboll och lagsport i sig, men tack vare en 
utgångspunkt i detta visar denna studie behovet av brobygge som försökt fyllas mellan 
pojkars plats i hemmet och mäns därutanför.  
 
När mannen lämnade hemmet för att lönearbeta under sekulariseringen uppstod ett 
glapp mellan pojkars plats i familjen och livet som man utanför hem och familjeliv. Det 
primära sammanhang som pojkar och män ingick i utanför hemmet innan den 
industriella revolutionen var kyrkan – där även övriga familjemedlemmar hade en plats. 
Fundberg, som studerat sociala kulturer inom pojkfotboll, skriver om hur frånvarande 
fäder ersätts av fotbollsträningar som utger sig för att fostra pojkar till män. Såväl 
Fundberg som Nellvik och Burton-Koger, Johansson, Andersson och Connell skriver 
om de sociala normer som råder inom lagsport i relation till manliga ideal i övrigt. De 
tycks dock missa hur stor roll kyrkan spelat för den hegemoniska maskulinitet som 
rådde innan mannen försvann från hemmet.  
 
Ambjörnsson, Holter och Aarseth, Thurfjell, Werner, Mauritz och Prestjan skriver om 
mäns förändrade livssammanhang under sekelskiftet i relation till den roll mannen haft i 
familj och kyrka och därefter i familj och arbetsliv. Att lagsport i allmänhet och fotboll i 
synnerhet varit en plats där pojkar och män faktiskt haft en samlingspunkt bortom 
förtryckande och kravfyllda arbetsplatser och där de heller inte behövde förhålla sig till 
det utanförskap de hamnat i i relation till familjeliv, framgår dock inte.  
 
Blaschke skriver om hur mansidealet inom kyrkan förändrades under sekulariseringen 
och kom att få en mer aggressiv framtoning. Malmer skriver om hur linggymnastiken 
togs till för att forma mannen såväl fysiskt som andligt för att hålla honom kvar i kristen 
tro och efterlevnad. Nilsson skriver hur scoutrörelsen gjorde detsamma. Andersson 
skriver hur det dock var den sekulära fotbollen, som från början var tänkt som något 
som skulle fostra de lösaktiga pojkarna på stadens gator, erövrades av arbetarklassens 
unga män och istället blev en fristad i vilken aggression, frustration och maktspel fick 
utlopp. Engstrand skriver hur fotbollen kommit att bli en ersättande arena för religiöst 
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utövande. Vad detta innebar för relationen mellan fäder och deras söner uteblir dock i 
forskningen.  
 
Att barn är i behov av trygga och närvarande vuxna under sin uppväxt är vedertagen 
kunskap. Att målet är att även barnen ska bli dessa trygga och närvarande vuxna blir 
däri en outtalad sanning. När fäderna försvann ur barnens närvaro blev den outtalade 
sanningen att pojkar skulle bli vuxna som befann sig utanför hemmet, ändå var det de 
vuxna som var kvar i hemmet som skulle uppfostra dem. Att pojkar kom att släppas ut 
från hemmet och utelämnas till varandra under en tid där de fortfarande var i behov av 
trygga och närvarande vuxna, där de såg de aggressiva och maktlystna männen som 
förebilder, blev arenan i vilken sociala kulturer kunde etableras på en djup nivå i 
pojkarna och följa dem in i vuxenlivet. I detta blir det inte konstigt att se de destruktiva 
sociala normer bland fotbollsspelande pojkar som de själva inte heller kan ge en 
närmare förklaring till.  
 
En slutlig reflektion i denna studie blir en undran om vad barn i dagens androgynat går 
miste om när det numera förväntas att samtliga vårdnadshavare lönearbetar och 
aktiverar sig fysiskt utanför hemmet och vilka vuxna barnen fostras till att leva som i 
framtiden. 
 
 

Framtida forskning 
 
Något som antytts men som inte fått mer ingående uppmärksamhet i mitt arbete är den 
vetenskapliga revolutionen och de klyftor som uppstod mellan könen inom medel- och 
överklassen. Parallellt med den industriella revolutionen pågick en vetenskaplig 
revolution och en omfattande utbyggnad av Sveriges utbildningssystem. I framtida 
forskning kan det spela stor roll att gå djupare in i hur detta påverkat formandet av den 
hegemoniska maskuliniteten.  
 
En annan aspekt är att denna studie varit begränsad till det urbana svenska samhället. 
Hur det sett ut i andra delar av världen där industrisamhället gjort och gör intåg tål att 
forskas i gällande manlig fostran. Att det i andra delar av världen skapats en manlig 
gemenskap i religionen, där män till exempel samlas i moskén för att läsa koranen 
tillsammans varje kväll är en annan form av manlig fostran som skapar en annan form 
av hegemonisk maskulinitet formad utifrån vad som står i koranen. Att religion eller 
dess nutida ersättare över lag spelar en avgörande roll för hegemonisk maskulinitet 
världen över kan av många i det sekulariserade samhället förnekas och behöver forskas i 
för att bevisas. 
 
Att det även just varit den urbana delen av det svenska samhället innebär att det är en 
stor del av Sverige som inte finns omskriven i detta arbete – nämligen det på 
landsbygden, där jordbruket fortskred även under den industriella revolutionen och gör 
så än idag. Med en förståelse för utvecklingen av den hegemoniska maskuliniteten 
genom städernas paternat, maskulinat och androgynat kan även den hegemoniska 
maskuliniteten på landsbygden till viss del förstås, men behöva studeras närmare för att 
få en bredare bild av mäns livssammanhang i Sverige. 
 
Ytterligare ett perspektiv som kan granskas är tillgängliggörandet av fotboll genom att 
stadsplaneringsmässigt placera fotbollsplaner så att det alltid ska finnas att tillgå för 
alla. Om nu fotbollen bär på en kultur av förtryck och ojämställdhet, är det då inte 
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denna kultur som också planteras ut med fotbollsplanerna? Om vi vill bevara fotbollens 
positiva aspekter och ta vara på dess hälsofrämjande och integrerande egenskaper så bör 
ansvars tas för hur den destruktiva hegemoniska maskuliniteten bryts även under de 
oorganiserade fotbollsspelen. Forskning behöver göras i hur alla på riktigt ska känna sig 
och vara välkomna på fotbollsplanen oavsett kön, sexuell läggning eller behov av 
återhämtning.   
 
I inledningen till detta arbete formulerade jag en önskan om att denna studie skulle 
bidra till ett underlag för att ta fram förebyggande insatser som kan bryta det destruktiva 
sociala mönstret inom herrfotboll. Dessa insatser tror jag har en positiv effekt på 
samhällsutvecklingen över lag då fotboll genom föreningskulturen för pojkar, den 
mediala uppmärksamheten samt den utbredda supporterkulturen spelar en så pass stor 
roll i det svenska samhället. Jag lämnar nu detta i händerna på er som driver eller önskar 
bedriva insatser för en förbättrad social kultur inom pojk- och herrfotboll och önskar er 
ett varmt lycka till. 
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