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1: OPDRAG OG KONTEKST 

 

I dette første kapitel introducerer vi vores opdragsgiver, som har stillet os det opdrag, som vi 

med denne rapport søger at besvare. Vi præsenterer vores fortolkning af opdraget, som læg-

ger et normkritisk perspektiv på køn og seksuel orientering i danske fodboldforeninger. 

PRÆSENTATION AF OPDRAG 

Institut for Menneskerettigheder er nationalt ligebehandlingsorgan i Danmark, og har som 

uafhængig, statsfinansieret organisation til formål at fremme og beskytte menneskerettighe-

der i Danmark. Ligebehandlingsudvalget – vores opdragsgiver – er en underafdeling af Insti-

tut for Menneskerettigheder (herefter refereret til som IMR), som bl.a. varetager opgaver, der 

øger bevidstheden om diskrimination på baggrund af race, etnicitet, køn og seksualitet. Vi har 

fået stillet følgende opdrag: 

“Hvilken betydning har det for den enkelte, hvis vedkommende bliver ekskluderet 

fra fritidslivets fællesskaber på grund af grænsedragninger i forhold til køn, etni-

citet eller seksuel orientering, snarere end på grund af socioøkonomiske bag-

grundsvariable?” 

Opdragsgiveren har vedlagt rapporter fra undersøgelser, der viser, at børn og unge, som går 

til en fritidsaktivitet, generelt trives bedre (CASA 2012). De efterlyser viden om, hvad der 

udover socioøkonomisk baggrund kan bevirke at unge ekskluderes fra fritidslivet. I forlæn-

gelse af det skriftlige opdrag har IMR til opfølgende møder1 efterlyst specifik viden om ho-

mofobi og transfobi i fodbold. De ønsker anbefalinger til videre forskning, som kan lede til 

effektfulde indsatser og tiltag. Vi har valgt at fokusere på eksklusion på baggrund af køn og 

seksuel orientering i idræt, nærmere bestemt drengehold i foreningsfodbold i Københavnsom-

rådet.   

DISKUSSION AF OPDRAG OG MULIGHEDER VED NORMKRITIK 

I det skriftlige opdrag efterspørger IMR indsigt i konsekvenserne af eksklusion for personer, 

der bliver ekskluderet; altså en undersøgelse af den personlige oplevelse med eksklusion fra 

bestemte fritidsfællesskaber. Vi vil i det følgende beskrive potentialet i at undersøge eksklu-

sionsmekanismer frem for ekskluderede enkeltpersoner. Vi tager afsæt i queer-teoretiker Jas-

                                                
1 07.03.2018 og 26.04.2018 
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bir K. Puars (2012) argument om, at undersøgelser af dem, der falder uden for normer eller 

fællesskabet, kan risikere at reproducere en yderligere andetgørelse af personer eller grupper. 

Her forstås andetgørelse som en proces, der forstærker en forestilling om og en repræsentati-

on af bestemte grupper eller individer som noget fremmed og anderledes (ibid.:52). Inspireret 

af Puar har vi valgt at undersøge dominerende normer og idealer i vores felt frem for, hvor-

dan eksklusion opleves af enkeltpersoner. Til det første møde med IMR blev det gjort klart, at 

de også er interesserede i en undersøgelse af majoriteter, og derfor tolker vi opdraget som 

åbent for at afdække eksklusionsmekanismer gennem en undersøgelse af dem, der er inklude-

ret i fællesskabet i fodboldforeninger og et blik for de normer, der skaber eksklusion. 

 

Det normbegreb, vi arbejder med, tager udgangspunkt i oplysningsmateriale udarbejdet af 

LGBTQI-organisationen IGLYO (2015). Normer forstås her som forventninger, vi kan have 

til andre, og som andre kan have til os, som implicitte regler for, hvordan vi opfører os i be-

stemte situationer samt hvilken indstilling vi har til bestemte ideer, grupper eller mennesker 

(ibid.:12). Ifølge IGLYO er normer ikke nødvendigvis udtalte og eksplicitte og findes ikke 

med den hensigt at skade eller ekskludere. Ligeledes har mennesker sjældent en ondsindet 

intention om at ekskludere personer fra fællesskabet, men følger blot de gældende normer 

uden større omtanke (ibid.:4). Normer viser sig i det, der opfattes som det normale inden for 

et givent fællesskab. Inspireret af IGLYO arbejder vi med en normkritisk tilgang, som søger 

at identificere og analysere naturaliserede normer og magtstrukturer samtidig med at disse 

udfordres (ibid.:4). Normkritik skal ikke forstås som en moralsk pegefinger eller ansvarliggø-

relse af enkeltpersoner, men et forsøg på at afdække normerne som socialt fænomen. 

FORTOLKNING AF OPDRAG OG PROBLEMSTILLING 

Af tidligere kampagner hos Dansk Boldspil-Union (DBU) fremgår et ønske om at bekæmpe 

homofobi, og hermed eksklusion eller diskrimination af specifikt homoseksuelle (DBU 

2017). Opdraget fra IMR er præget af en organisatorisk silotænkning, som indebærer, at IMR 

opfordrer til en isoleret undersøgelse af eksklusion på baggrund af køn, seksuel orientering 

eller etnicitet. Vi har dog valgt at undersøge køn og seksuel orientering i foreningsfodbold. 

Dette skyldes vores ambition om at have en normkritisk og intersektionel tilgang, som vi her 

vil uddybe.  

 I vores felt oplevede vi, at normer for køn og seksualitet hang sammen, og derfor ikke 

gav mening at se på isoleret. Vi henviser her til Kimberlé Williams Crenshaws (2006) opfor-
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dring til et interseksionelt blik, når sociale grupper eller identiteter undersøges eller der arbej-

des for en bestemt gruppes politiske rettigheder (ibid.:16). Crenshaw beskriver, hvordan soci-

ale hierarkier skabes på baggrund af forskellige kategoriseringer, der tillægges ulige værdi i 

samfundet og dermed giver anledning til magtforhold og undertrykkelse, som ikke kan for-

klares ud fra en enkelt isoleret identitet (ibid.:8). Det er derfor vigtigt at have blik for forskel-

lige identiteter og privilegier inden for en given gruppe. Vi ønsker at have et fokus på køn og 

seksualitet2, der ikke indebærer en afgrænsning af kategorierne, men søger at forstå, hvordan 

de interagerer. Vores intersektionelle fokus på normer for både køn og seksualitet er ligeledes 

udtryk for en ambition om at undgå at definere de identiteter og sociale grupper, eksklusionen 

rammer og dermed være med til at reproducere en afgrænsning af disse. Dette er ifølge 

Chandra Talpade Mohanty (1986) en risiko ved politisk arbejde, der søger at styrke en be-

stemt gruppes rettigheder. Hun beskriver, hvordan den feministiske diskurs i Vesten konstru-

erer kvinder som en afgrænset, homogen og universel kategori, der ekskluderer og misrepræ-

senterer ikke-vestlige kvinders historie, identitet og erfaringer (ibid.:338, 344). Vi ser samme 

risiko ved at undersøge eksklusion af en specificeret gruppe eller identitetskategori, som man 

derved er med til at afgrænse. Dette kunne være at se på eksklusion af LGBT3-personer som 

en samlet identitet eller isolere specifikke identiteter inden for akronymet. 

Inspireret af Puar, Crenshaw og Mohanty vil vi med en normkritisk og intersektionel 

tilgang til problemfeltet beskrive ekskluderende normer og dermed forsøge at undgå af-

grænsning og yderligere andetgørelse af bestemte identiteter baseret på køn og/eller seksuel 

orientering. Vores problemformulering lyder derfor som følger: 

Hvilke normer, værdier og praksisser ift. køn og seksualitet eksisterer på drenge-

hold i københavnske fodboldforeninger, og hvordan kan de virke ekskluderende? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Derudover kan et intersektionelt perspektiv også tage højde for race, klasse og andre identiteter. 
Dette har vi også haft blik for, men vores fokus ligger på køn og seksualitet 
3 Vi refererer her til IMR’s eget brug af dette akronym, som ikke rummer fx ”I” eller “Q+”  
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2: DISKUSSION AF AKTØRER OG INTERESSER 

 

Anvendt antropologi er ifølge Margaret A. Gwynne (2003) karakteriseret ved et mål om at 

bruge antropologiske metoder og teori til at skabe en eksplicit forandring og værdi (ibid.:8, 

11). I denne sammenhæng mener vi – inspireret af Steffen Jöhnckes (2009) diskussion af de 

etiske overvejelser i anvendt antropologi – at det er vigtigt at være opmærksom på, hvem der 

definerer denne værdi samt hvem der skabes værdi for og på vegne af (ibid.:251, 263). Derfor 

vil vi her beskrive de forskellige aktørers rolle og interesser, der er involveret i denne under-

søgelse, dvs. både opdragsgiver (IMR/Ligebehandlingsudvalget), interessenter (DBU og Re-

geringen) og deltagere (fodboldklubber- og spillere). 

IMR’S BEGRÆNSNINGER OG MULIGHEDER 

I dette afsnit vil vi beskrive IMR’s arbejdsopgaver og rolle med henblik på at diskutere hvil-

ken værdi, de søger at skabe med opdraget samt de etiske og politiske implikationer, det in-

debærer.  

IMR er en selvejende statsinstitution med mandat til at fremme og beskytte menne-

skerettigheder og ligebehandling i Danmark. Deres arbejde tager udgangspunkt i menneske-

rettighedskonventioner vedtaget EU og FN og ratificeret i Danmark (IMR 2018a). Vores op-

dragsgiver, Ligebehandlingsudvalget, arbejder derfor også med en juridisk definition af dis-

krimination. Vores undersøgelse bidrager ikke med viden om diskrimination i juridisk for-

stand, men vil i stedet belyse hvordan normer kan skabe eksklusion i den daglige praksis i 

felten. Denne tilgang lægger sig op ad andet af IMR’s arbejde, fx en rapport om afro-

danskeres oplevelse af diskrimination (IMR 2017), som også belyser andet og mere end dis-

krimination i juridisk forstand. Vi mener, at undersøgelser, der tager højde for de mere subtile 

former for diskrimination, er vigtige, idet de kan opdage og rumme diskrimination i en brede-

re forstand, der kan indebære oplevelsen af eksklusion i eller fra bestemte fællesskaber, uden 

at det nødvendigvis er udtalt og intentionelt eller kan behandles med en juridisk hjemmel. 

POLITISKE IMPLIKATIONER OG INTERESSER 

Udover at arbejde juridisk med diskrimination, omfatter IMR’s arbejde i Danmark blandt 

andet: 1) rådgivning af regering, Folketing, ministerier og myndigheder i forbindelse med nye 

lovforslag 2) analyser og forskning 3) konkrete projekter, der fremmer ligebehandling (IMR 

2018b). Regeringen har netop relanceret deres LGBTI-handlingsplan (Udenrigsministeriet 
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2018), og grundet efterspørgslen af viden på området og emnets aktualitet, er der mulighed 

for, at vores anbefalinger til IMR kan få reel politisk indflydelse. Derfor vil vi også have 

handlingsplanen in mente når vi retter vores anbefalinger til IMR i kapitel 6. Derudover har 

det været vigtigt for os at være påpasselige med at pege fingre ad vores informanter (fodbold-

spillere og deres klubber), da manglende diskretion eller upræcis gengivelse af vores data til 

IMR kan føre til negative konsekvenser for de klubber, vi har undersøgt.  

Udover disse politiske interesser mener vi, at det er vigtigt at være opmærksom på de 

uudtalte antagelser i opdraget. Sally Anderson (2011) beskriver dansk foreningsliv som en 

civiliserende institution, der med principper om medborgerskab og demokratisering, er udtryk 

for en nationalistisk, statslig agenda om at udbrede danskhed (ibid.:318-19). I ønsket om at 

fremme adgangen til foreningslivet er der således også indlejret idealer om demokratisering 

og medborgerskab. Netop denne funktion viser dog også det store potentiale i at undersøge 

normer i fodbold. DBU havde sidste år 326.538 medlemmer (DBU 2018a) og vi håber derfor, 

at en forandring i fodboldkulturen kan have en bredere, samfundsmæssig effekt. 

FORENINGSFODBOLDENS INTERESSER 

Til et møde med IMR giver de udtryk for, at interessen for eksklusion i idrætslivet bygger på 

en aktuel opmærksomhed fra Dansk Bold-Union (DBU) på homofobi i fodbold, som har ført 

til en antihomofobi-kampagne i samarbejde med Spillerforeningen og Divisionsforeningen4 

(DBU 2017). Der er blevet sat 667.500 kr af til kampagnen, finansieret af landsholdsspiller-

ne, hvorfor Spillerforeningen også kalder kampagnen for “spillerdrevet” (Spillerforeningen 

2017). Af DBU’s hjemmeside fremgår det ligeledes, at DBU har “nul-tolerance over for dis-

krimination i enhver form – heriblandt race, køn, seksualitet mm.” (DBU 2018b). Hvis vi 

antager, at DBU repræsenterer boldklubbernes interesser og Spillerforeningen de professio-

nelle fodboldspilleres, er der altså en overensstemmelse mellem vores opdragsgivers interesse 

i et mindre ekskluderende fritidsliv, og interessen hos dem, vi undersøger.  

Spørgsmålet er, om de enkelte fodboldklubber, spillere og trænere, som har deltaget i 

vores undersøgelse, også identificerer et behov for en indsats mod diskrimination og eksklu-

sion. Vi har løbende præsenteret både spillere og trænere for antihomofobi-kampagnen og for 

formålet med vores undersøgelse. Generelt har vi oplevet en nysgerrighed og en samarbejds-

villighed blandt spillere og trænere, men også en vis uforståenhed over for, hvad problemet 

                                                
4 Spillerforeningen er de professionelle fodboldspilleres fagforening. Divisionsforeningen er branche-, 
interesse- og arbejdsgiverorganisation for fodboldklubber i de tre øverste rækker i Danmarksturne-
ringen. 
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med diskrimination og eksklusion indebærer og uenighed om, hvorvidt en eventuel indsats på 

området kan gavne eller er nødvendig. Her ser vi altså, hvordan alle ikke nødvendigvis ople-

ver normer som problematiske eller ekskluderende. Det er derfor svært at tale om ‘forenings-

fodbold’ som en samlet aktør med fælles holdninger og interesser, men trods involverede 

enkeltpersoners divergerende holdninger, ser vi overordnet en overensstemmelse mellem 

opdragsgiver og den undersøgte gruppes indstilling til de emner, vi belyser.  
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3: EKSISTERENDE VIDEN OG VIDENSBEHOV 

 

Det er vores indtryk, at den eksisterende viden om eksklusion af personer eller grupper fra 

bestemte fritidsaktiviteter – som eksempelvis fodbold – er sparsom. I dette afsnit vil vi præ-

sentere både kvantitative og kvalitative undersøgelser i en skandinavisk og nordeuropæisk 

kontekst, der behandler eksklusion fra idrætslivet samt maskulinitet og homofobi i sport. 

Da vi undersøger eksklusion i fritidslivet på baggrund af køn og seksualitet, har vi 

valgt at orientere os i undersøgelser af LGBT+-personers trivsel. I en rapport udarbejdet af 

CASA (2009) om homoseksuelle, biseksuelle og transpersoners levevilkår argumenteres der 

for, at der findes fælles træk mellem disse identiteter, eftersom “de overskrider alle de tradi-

tionelle forestillinger, der findes om køn og kønsidentitet, samt er med til at bekræfte den 

heteroseksuelle norm, der er stærkt rådende i samfundet” (ibid.:8). Med denne forståelse me-

ner vi, at undersøgelser, der behandler LGBT+-personers trivsel kan informere vores under-

søgelse af normer for køn og seksuel orientering. Dette er også argumentet for, at litteratur, 

der behandler homofobi i boldsport, kan informere vores undersøgelse af normer, hvor eks-

klusion indbefatter – men ikke er afgrænset til – eksklusion af homoseksuelle ciskønnede 

mænd5. 

RAPPORTER OM LGBT+ TRIVSEL 

I Regeringens LGBTI-handlingsplan refereres der til en undersøgelse fra 2015, der dækker 

seks “vestlige” lande, og som viser at 73 % af de adspurgte ikke mener, at ungdomsholdsport 

er sikkert for homo- og biseksuelle. Kun 1 % mener, at homo- og biseksuelle er fuldkommen 

accepteret i sportskulturen, mens 46 % mener, at de ikke er accepteret overhovedet eller kun 

lidt (Udenrigsministeriet 2018:25). En undersøgelse udarbejdet af European Union Agency 

for Fundamental Rights blandt EU-borgere (FRA 2014), fremgår det i et kort afsnit om dis-

krimination i sport-og fitnessklubber, at 19 % af dem, der dyrker fitness, har oplevet diskri-

mination på grund af deres identitet inden for LGBT-akronymet (ibid.:42). Statens Institut for 

Folkesundhed har ligeledes udarbejdet en rapport, der bl.a. består af en kort, kvalitativ under-

søgelse, der viser, hvordan transpersoner ekskluderes fra og usynliggøres i idrætsinstitutioner 

(SIF 2015:85). CASA-undersøgelsen (2009) viser på baggrund af spørgeskemadata, at 

LGBT-personer har en meget mere stillesiddende fritid end resten af befolkningen 

                                                
5 Betegnelsen "ciskøn" refererer til personer, der identificerer sig med det køn de er tildelt ved fødslen 
(IGLYO 2015:14). 
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(ibid.:104). Disse undersøgelser behandler erfaringer med eksklusion og diskrimination hos 

dem, der ekskluderes, og har dermed ikke fællesskabets normer som primært studieobjekt. 

Det er vores indtryk, at der i en dansk kontekst mangler normkritiske undersøgelser, som 

kortlægger eksklusion fra fritidslivet, på baggrund af både seksuel orientering og kønsidenti-

tet. 

HOMOFOBI OG MASKULINITETSNORMER I SPORT 

Vi har finder frem til en del antropologisk og sociologisk litteratur om maskulinitet i sport i 

Nordeuropa, og de undersøgelser, vi fremhæver her, beskriver homofobi som forbundet til 

maskulinitet. 

Ifølge en del af vores litteratur opstod homofobi i 80’erne og 90’erne som en følge af 

HIV/AIDS-epidemien, blandt andet fordi vestlige samfund blev opmærksomme på eksisten-

sen af homoseksuelle mænd, samtidig med at en frygt for smitte bidrog til stigmatisering og 

patologisering af denne gruppe (Gaston, Magrath, og Anderson 2018; Cashmore og Cleland 

2012; Magrath 2016). Dermed er det ikke sagt, at antipati over for bøsser ikke eksisterede i 

vestlige samfund før dette, men da tog det i højere grad form af en benægtelse og usynliggø-

relse af eksistensen af homoseksualitet (Gaston, Magrath, og Anderson 2018:69). En decide-

ret ekskluderende maskulinitet med fobisk sprog om bøsser opstod først som reaktion på et 

behov for at distancere sig selv fra dette (Magrath 2016:68). 

 

Flere kilder beskriver, hvordan der i en britisk kontekst er sket et skift i måden hvorpå fod-

boldverden forholder sig til homofobi og homoseksualitet. Både kvalitative og kvantitative 

undersøgelser argumenterer for, at homofobi i fodbold og andre kompetitive holdbaserede 

sportsgrene siden 00’erne har været nedadgående (Gaston, Magrath, og Anderson 2018; 

Cashmore og Cleland 2012; Adams og Kavanagh 2018; Magrath 2016). Eksempelvis viser en 

online spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 3.500 fodboldfans og -professionelle, at 

93% mener, at homofobi ikke hører hjemme i fodbold (Cashmore og Cleland 2012), og en 

sociologisk undersøgelse blandt 14 – 15-årige fodboldspillere i England viser, at de udtrykker 

en “progressiv indstilling” til homoseksualitet, men samtidig forholder sig passivt, når de 

oplever eksplicit homofobi (Adams og Kavanagh 2018). Meget eksisterende litteratur peger 

altså på, at homofobi har ændret karakter og måske er mindre til stede end tidligere; et syns-

punkt vi vil forholde os til med afsæt i vores egen empiri i analysen i kapitel 5. 

 Flere undersøgelser peger på, at bestemte sportsgrene i en vestlig kontekst er præget 

af særlige idealer for maskulinitet, eftersom sport som en kompetitiv og prestigefuld aktivitet 
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i Vesten traditionelt set er blevet tillagt maskulin værdi (Kimmel 2009; McCormack og An-

derson 2010; Renold 2004; Gaston, Magrath, og Anderson 2018). Flere beskriver, at de 

sportsgrene, der bliver anset som maskuline ofte er fysisk voldsomme, kompetitive og med et 

behov for disciplin, samt kendetegnet ved en hierarkisk struktur med autokratiske tendenser 

(Renold 2017:251; Carter 2006:5). Idræt og kompetitiv holdsport såsom fodbold er blevet en 

arena for undersøgelsen af maskulinitetsidealer, fordi disse udgør et socialt rum, der gennem 

normer, praksisser og sprogbrug reproducerer og nødvendiggør en særlig form for maskulini-

tet for at kunne blive bekræftet og accepteret som mand (Silva, Botelho-Gomes, og Goellner 

2012; E. Anderson 2005). Meget af den eksisterende viden om maskulinitet fastslår altså, at 

visse former for sport i en vestlig kontekst opfattes og dyrkes som et særligt maskulint fælles-

skab, hvor normer og idealer for netop maskulinitet kan medføre homofobi.  

SKITSERING AF VIDENSBEHOV  

Vores litteratursøgning har vist, at den eksisterende viden på området mestendels behandler 

tre temaer i en nordeuropæisk sammenhæng: 1) Ekskluderede personers (i dette tilfælde 

LGBT+-personer) erfaringer og oplevelser med eksklusion og diskrimination 2) homofobi i 

sport i dag som mindre til stede og af en anden karakter end før i tiden 3) homofobi og ma-

skulinitetsnormer i sport som tæt forbundne. Vores indtryk er, at der mangler viden om eks-

kluderende normer for køn og seksualitet i sport – særligt i fodbold – der ikke udelukkende 

handler om eksklusion af homoseksuelle (cis)mænd og drenge. 

Vi har fundet få akademiske tekster om maskulinitetsnormer, normer for seksuel ori-

entering og om homofobi i skandinavisk fodbold. Der findes skandinaviske undersøgelser af 

heteronormer i norsk herrefodbold (Skogvang og Fasting 2013) og forhandling af maskulini-

tet og femininitet blandt kvindelige danske fodboldfans (Lenneis og Pfister 2015), men efter-

som det danske foreningsliv, som S. Anderson (2011) beskriver, har en helt særlig funktion, 

vurderer vi, at der er behov for mere viden om foreningsfodbold specifikt i en dansk kontekst.  

Samtidig er vores indtryk, at debatten om homofobi og ekskluderende praksisser i 

fodbold i Danmark primært har været møntet på landsholdet og stadionkulturen (BT 2016; 

TV2 2017) og mindre på hverdagspraksis og sprog blandt de unge spillere og trænere i klub-

berne. Derfor håber vi med denne undersøgelse at kunne bidrage med viden, der kortlægger 

ekskluderende normer på danske ungdomshold i foreningsfodbold, både på baggrund af sek-

suel orientering og kønsidentitet. For at kunne belyse hvad disse normer indebærer, er der 

behov for viden om hverdagspraksis i fodboldklubberne. Vi vurderer, at vi kan få adgang til 

denne data gennem en kvalitativ, etnografisk undersøgelse, suppleret af deskriptiv statistik, 
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der dels bygger på interviews, dels på at være med, når det sociale udfolder sig mellem spil-

lerne til træning, i klubhuset og til kamp. Dette vil vi uddybe i følgende kapitel.  
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4: DATA OG METODISK ETIK 

 

Vores data består primært af observationer og interviews foretaget på to U17-drengehold i 

fodboldforeninger i Københavnsområdet6. I løbet af to uger i april 2018 observerede vi de to 

hold til træning, kampe og i klubhuset, samt interviewede holdets trænere og spillere. Dertil 

har vi talt med to personer fra Pan Idræt og seks spillere fra et U25 herrehold, der er et lukket 

‘vennehold’, men tidligere har spillet mange år på åbne drengefodboldhold.  

U17-HOLD 

Det ene hold – som vi refererer til som Hold A – er et elitehold og træner tre gange om ugen. 

Spillerne7 beskriver holdet som ambitiøst og præget af en dedikeret mentalitet, og spillerne 

udtages til førsteholdet afhængigt af deres præstation til træning. På dette hold har vi været 

med til seks træninger og tre kampe samt interviewet 13 spillere og to trænere. 

Det andet hold – Hold B – er også officielt inddelt i første- og andethold, men da der 

er færre spillere, er der ikke den samme konkurrence om pladserne. Holdet er præget af en 

mere afslappet stemning: Der møder færre op til træning, de er mindre punktlige og om-

gangstonen er mindre præget af konkurrence og præstation. Her har vi observeret tre trænin-

ger og én kamp, interviewet fem spillere, samt holdt et mere uformelt møde med træneren og 

to involverede forældre.  

 

Sammensætningen af vores positioner i forskningsgruppen har haft afgørende betydning for, 

hvilken data vi har haft adgang til i felten. Denne adgang har været præget af, at vi blev læst 

som personer, der ikke umiddelbart passer ind: For det første i kraft af at vi er (og opfattes 

som) kvinder, og dertil at vi ikke bliver opfattet som idrætsudøvere, men som akademikere. 

Vi vurderer, at vores køn har spillet en rolle, da spillerne flere gange har påpeget, at de taler 

anderledes med hinanden i samvær med piger. De siger, at de eksempelvis råber mindre og 

taler mindre grimt til hinanden, hvilket normalt er en del af en jokende jargon, hvor man iføl-

ge spillerne ikke tænker så meget over, hvad man siger. Vores tilstedeværelse til træning og i 

interviewsituationer kan derfor have forstyrret denne måde at tale på og i højere grad givet os 

adgang til mere selvbevidste, reflekterede udtalelser. 

                                                
6 Vi har anonymiseret både spillere og hold og derudover også udeladt detaljer fra citater, som ville 
kunne identificere informanter. Vi har valgt ikke at censurere skældsord, da det emiske sprog netop er 
vigtigt for vores analyse 
7 Vi refererer til U17-spillerne som ’spillere’ eller ’spillerne’ og vil præcisere, hvis der er tale om U25-
spillerne 
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Observationerne af træning og kampe har givet os et indtryk af det sociale samvær på holde-

ne, altså hvordan interaktionen er mellem trænere og spillere og den generelle stemning og 

omgangstone. Vi har i højere grad observeret end vi har deltaget, da deltagelse grundet vores 

manglende evner på en fodboldbane ikke har været en mulighed. Dette har gjort, at det har 

været svært at høre, hvad der bliver sagt og råbt på fodboldbanen. Vi har desuden ikke haft 

adgang til sociale aktiviteter uden for fodboldklubben eller omklædningsrummet og den snak 

om ‘piger og fester’, som vi gennem interviews fik indtryk af var vigtig for det sociale sam-

menhold. Disse emner har vi i stedet fået beskrevet gennem interviews, hvilket gør, at vores 

viden er præget af, at der er tale om spillernes reflekterede gengivelser og ikke observationer 

af den faktiske praksis. Fordelen ved dette er, at det giver et indtryk af, hvad informanterne 

selv synes er vigtigt og dermed fremhæver over for os i interviews. 

 

Hovedparten af vores interviewdata består af semistrukturerede interviews med spillere, en-

keltvist eller parvist, suppleret af enkelte interviews med tre eller fire spillere. Da der både er 

tale om unge deltagere og emner, som vi forventede kunne være svære at sætte ord på (netop 

grundet aldersgruppen), har vi forsøgt at introducere dem uden at det blev personligt eller 

sårbart. Dette har vi gjort ved at tage udgangspunkt i billeder, citater og meningsmålinger, der 

beskriver nogle aktuelle mediesager, der omhandler misogyni og homofobi i fodbold8. Sam-

taler om disse mediesager er derfor en vigtig del af vores interviewdata, og de har givet an-

ledning til mere generelle snakke om normer for og forventninger til køn og seksuel oriente-

ring på holdene. 

Under samtaler med U17-spillerne blev vi somme tider konfronteret med udtalelser, 

som vi grundet vores personlige holdninger og erfaringer, ikke kunne sympatisere med. Lotte 

Buch (2009) beskriver med henvisning til begrebet disciplineret affekt den etnografiske nød-

vendighed af at kontrollere affektive reaktioner over for informanter, der udtrykker radikale 

holdninger, man ikke selv deler (ibid.:82-83). Buch beskriver, hvordan umiddelbare reaktio-

ner på informanters udtalelser kan kompromittere adgang til felten, tilliden mellem antropo-

log og informant samt muligheden for en dybere og mere nuanceret samtale (ibid:83). Vi 

                                                
 8 Euroman: https://www.euroman.dk/sport/mathias-zanka-jorgensen-hvad-skal-vi-med-gaypride-nar-
et-helt-stadion-diskriminerer-homoseksuelle-uden-nogen-lofter-et-ojenbryn 
 
TV2 Nyheder: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-12-21-landsholdet-i-modvind-raabte-store-patter-
efter-sejr 
 
Manchester Evening News: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-
news/the-day-paul-scholes-got-plenty-of-lip-895679  

https://www.euroman.dk/sport/mathias-zanka-jorgensen-hvad-skal-vi-med-gaypride-nar-et-helt-stadion-diskriminerer-homoseksuelle-uden-nogen-lofter-et-ojenbryn
https://www.euroman.dk/sport/mathias-zanka-jorgensen-hvad-skal-vi-med-gaypride-nar-et-helt-stadion-diskriminerer-homoseksuelle-uden-nogen-lofter-et-ojenbryn
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-12-21-landsholdet-i-modvind-raabte-store-patter-efter-sejr
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-12-21-landsholdet-i-modvind-raabte-store-patter-efter-sejr
https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/the-day-paul-scholes-got-plenty-of-lip-895679
https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/the-day-paul-scholes-got-plenty-of-lip-895679


14 
 

arbejdede derfor bevidst med at disciplinere vores affekt over for nogle af vores informanter; 

både for at sikre vores adgang til yderligere undersøgelse, men også for ikke at moralisere og 

dermed give spillerne en følelse af at blive testet og bedømt.  

EKSPERTINTERVIEWS 

Der har altså somme tider været en diskrepans mellem vores egne og U17-spillere og -

træneres synspunkter og holdninger. Inspireret af litteratur om kollaborative metoder (Jourian 

og Nicolazzo 2017; Haraway 1988) har vi haft en ambition om at inddrage alle informanter i 

analysen og tanker om anbefalinger, hvilket har været besværliggjort af denne diskrepans. 

Ønsket om at arbejde kollaborativt har motiveret os til at inddrage Pan Idræt – en forening, 

der “har fokus på inklusion af mennesker med et særligt fokus på seksuel mangfoldighed og 

kønsdiversitet” (Pan Idræt 2018) – og U25-spillere som ekspertinformanter. Vi har afholdt to 

interviews med to repræsentanter for Pan Idræt og ét gruppeinterview med seks spillere fra 

U25-holdet. Disse interviews har nuanceret vores analyser og rettet vores opmærksomhed 

mod det, der var usynligt for os pga. vores position som kvinder, der ikke selv har erfaringer 

med at spille drengefodbold eller blive ekskluderede på baggrund af seksuel orientering. Vi 

søgte gennem disse interviews derfor både ny viden, men ønskede også at udfordre den typi-

ske autoritetsrelation mellem forsker og informant ved at gøre de interviewede til eksperter, 

der kunne bidrage med vigtig information, perspektiver og metoder. 

ETISKE OVERVEJELSER OM BØRN SOM INFORMANTER 

For at opnå adgang til felten kontaktede vi adskillige foreningsbaserede drengefodboldhold 

og præsenterede vores ønske om at undersøge unges trivsel og det sociale samvær i for-

eningsfodbold med et fokus på normer, værdier og sprogbrug. I et indledende møde med træ-

nerne fra Hold A og Hold B præsenterede vi vores ønske om at undersøge eksklusion i for-

eningsfodbold. Vi fik derfor tilladelse til at udføre feltarbejdet af trænerne frem for af spiller-

ne, som jo var vores primære informanter, hvilket har givet anledning til en række etiske 

overvejelser om samtykke og metoder.  

 Spillerne er alle 15 - 16 år gamle og derfor ikke juridisk myndige. Det eneste materia-

le, vi har fundet om etiske retningslinjer for at bruge informanter under 18 år, oplyser at man 

selv har ret til at give samtykke fra man er fyldt 15 år (Børnerådet 1998; Region Hovedstaden 

2018)9. Vi har fulgt etiske retningslinjer udarbejdet af Børnerådet i forbindelse med anven-

                                                
9 Dette materiale er dog enten af ældre dato (1998) eller omhandler samtykke til videregivelse af hel-
bredsoplysninger mv. 
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delsen af børn og unge som informanter (1998:32). Da de unge bliver adspurgt om normer 

frem for personlige oplevelser eller emner, har vi vurderet, at de selv kunne give deres tilsagn 

om at medvirke i interviews. Udover at opnå samtykke forud for interviews har vi også gjort 

klart, at udsagn og deltagelse kunne trækkes tilbage hvis ønsket. At vi skriver denne rapport i 

nutid kan få det til at virke som om, at de holdninger der kommer til udtryk, er statiske og 

uforanderlige. Dette er ikke vores indtryk: Vi oplevede at spillerne ofte udtrykte en usikker-

hed om de emner, vi talte om og ændrede deres sprog og holdninger i løbet af interviewene. 

Dette bekræfter endnu engang, at der er behov for en analyse, der ikke ansvarliggør enkelt-

personer, men peger på, hvordan normer eksisterer som en slags ureflekteret viden. 
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5: ANALYSE 

 

I dette kapitel præsenterer vi vores analyse, som består af to dele. I første del vil vi argumen-

tere for, at drengefodbold som et socialt fællesskab er kendetegnet ved stærke normer for køn 

og seksuel orientering. Fællesskabet er præget af en hegemonisk maskulinitet, som indebærer 

en devaluering af femininitet og en afstandtagen fra homoseksualitet. Når vi her taler om ho-

mofobi og eksklusion af homoseksuelle (cis)mænd, vil vi gøre opmærksom på vores tidligere 

pointe om, at vi i vores undersøgelse tager afsæt i problematiseringen af homofobi med ambi-

tionen om at belyse en mere generel eksklusion af personer, som ikke lever op til normerne i 

vores felt. I anden del vil vi vise, hvordan disse normer kommer til udtryk i sprogbruget i 

fodboldklubberne, og hvilken funktion og konsekvenser et sådant sprogbrug har. 

MASKULINITET OG DEVALUERING AF DET FEMININE 

Når vi spørger spillerne, hvad de har til fælles udover interessen for fodbold, er svaret ofte, at 

”vi har det til fælles at vi alle sammen er drenge”. Idet aktiviteten er institutionaliseret som 

‘drengefodbold’, er spillerne nødt til at identificere sig som drenge for have adgang til fælles-

skabet. Spillerne kategoriserer fællesskabet og ‘fodbold’ som maskulint, hvilket i vores felt 

ubetinget forbindes med det at være dreng eller mand. Præcis hvad det ‘maskuline’ indebærer 

virker tvetydigt og svært at forklare for de enkelte spillere, men bliver ofte forbundet med at 

være i god fysisk form, ‘tage knubs’ og præstere. Emil fra Hold B beskriver fx hvorfor han 

betragter fodbold som maskulint således: 

“Det er måske bare det med at der bliver gået til den. Man kan falde ned og bide i 

græsset. Man føler sig på en måde mere mand, når man er udenfor og spiller en 

god omgang bold.”  

At fodbold som aktivitet kategoriseres som maskulint betyder, at de attraktive kvaliteter og 

den gode præstation i fodbold også identificeres som maskulint. For eksempel svarer Alex fra 

Hold B, da vi spørger hvornår han føler sig maskulin, at “hvis man har lavet en eller anden 

helt glimrende glidende tackling og du løber derudaf, så kan man godt mærke det med ma-

skulinitet.”  

 

Sociologen Michael Kimmel (2009) skriver, at idealer for maskulinitet i en vestlig neoliberal 

kontekst ofte rummer fysisk og mental styrke som vigtige egenskaber (ibid.:62), hvilket cita-
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terne i dette afsnit også vidner om. Maskulinitet bliver dertil konnoteret med noget positivt og 

gjort lig med succes, hvilket også kommer til udtryk i følgende udsagn fra Alex fra Hold B: 

“Generelt til fodbold synes jeg at jeg føler mig meget maskulin. I skolen føler jeg 

mig sådan set også meget maskulin. Jeg er sådan halv-god i skolen, det kan være 

det er derfor. Så føler man sig sikkert maskulin, når det går godt.” 

At denne forbindelse mellem gode egenskaber og maskulinitet samtidig er en devaluering og 

afstandtagen fra det feminine står klart, når vi oplever hvordan spillerne taler om piger, der 

spiller fodbold. Flere beretter, hvordan de er blevet overraskede over hvor ‘aggressivt’ piger-

ne i deres klub spiller. I interviews har vi lavet sorteringsøvelser med spillerne, hvor mange 

netop kategoriserer ‘aggressivitet’ som både maskulint og kendetegnende for en god fodbold-

spiller. Derfor forstår vi, at spillerne tilskriver pigernes aggressive adfærd en maskulin og 

positiv værdi, og at femininitet dermed afvises som karakteriserende for en god fodboldpræ-

station. 

 

At femininitet nedvurderes af spillerne i forhold til maskulinitet, fremgår også da Nick fra 

Hold B fortæller om en oplevelse med at skulle kompensere for tabt maskulinitet, idet han 

blev associeret med noget feminint:   

“Jeg var venner med en bøsse på et tidspunkt – eller en homoseksuel – og det blev 

jeg så disset med i et stykke tid. Det gik mig på, fordi så følte jeg mig lidt feminin 

på den måde. Men så begyndte jeg at træne og få muskler, som jeg synes er sådan 

en maskulin ting, og så begyndte jeg at få respekt derfra. Så var der ikke nogen 

der dissede mig mere.”  

Vi fortolker således spillernes opfattelse af, at det er nødvendigt at være maskulin for at være 

en god fodboldspiller og socialt velanset, som udtryk for, at de navigerer efter nogle idealer 

for maskulinitet som indebærer en afstandtagen fra femininitet og homoseksualitet. Dette kan 

belyses med R. W. Connell og James W. Messerschmidts ( 2005) begreb hegemonisk masku-

linitet, der beskriver hvordan der findes mange forskellige måder at være maskulin på, men at 

de er hierarkiserede, og at der ofte eksisterer historisk skabte hegemoniske maskulinitetsidea-

ler, som øvrige maskuline udtryk måles i forhold til (ibid.:832). Idealet for maskulinitet er 

dog i sig selv uopnåeligt for de fleste (ibid.:846). Dette betyder, at maskulinitet bliver noget, 

der konstant skal opretholdes i relationer mellem mænd (Kimmel 2009:60, 62), og som ikke 
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har en fast universel essens, men i stedet må bevises gennem en afstandtagen fra femininitet 

og homoseksualitet (ibid.:62; Connell og Messerschmidt 2005:837, 839). 

 Den stigmatisering, som Nick oplevede, fandt sted uden for fodboldfællesskabet, men 

viser – i tråd med disse teoretikere – hvordan konstruktionen af maskulinitet er social og pro-

cessuel. Nick møder sociale sanktioner fra sine venner, fordi han udfordrer den hegemoniske 

maskulinitet ved at blive associeret med femininitet, her i form af en homoseksuel ven (sam-

menkoblingen af femininitet og homoseksualitet vil vi uddybe i det næste afsnit). Samtidig 

besidder han muligheden for at kompensere for associationen til noget feminint ved at dyrke 

en maskulin praksis, i dette tilfælde styrketræning. Eksemplet viser en fleksibilitet i måden 

hvorpå Nick som fodboldspiller kan gøre sin maskulinitet, idet han besidder det, som socio-

logen Eric Anderson (2005) kalder maskulin kapital. Anderson undersøger homoseksualitet 

og sport i en nordamerikansk kontekst, og behandler sport og fysisk præstation som kilde til 

maskulin kapital i sig selv. Han argumenterer for, at desto mere maskulin kapital man besid-

der, desto større fleksibilitet har man til at overskride kønnede grænser og normer for masku-

linitet og femininitet uden at risikere at blive læst som homoseksuel eller mindre maskulin 

(ibid.:27-28). I kraft af at Nick begynder at styrketræne og i forvejen spiller fodbold, har han 

“nok” maskulin kapital til ikke at blive læst som feminin eller homoseksuel af sine jævnald-

rende. 

 

Samme proces kommer til udtryk, da Nick og Carl fra Hold B diskuterer maskulin og feminin 

påklædning. Først slår de begge fast, at “det er maskulint nok” at gå med lyserøde skjorter, til 

trods for “at nogen ellers ville sige, at det er en feminin farve.” Dernæst bliver de enige om, 

at øreringe er feminine, og når endvidere frem til at drenge stadig godt kan gå med ørering, 

ud fra denne forklaring: "Så er det igen hvad man selv synes – hvis man synes det er masku-

lint, så er det lige meget hvad andre siger." Frem for at vedkende, at de godt kan gå med tøj 

og tilbehør, der ofte opfattes som feminine, transformeres skjorten og øreringen som symbo-

ler til noget maskulint når nogen, der besidder nok maskulin kapital, bærer dem. Her forhol-

der det sig altså omvendt i forhold til når pigeholdet fremviser en egenskab, som spillerne 

forbinder med maskulinitet; aggressivitet som positiv værdi bliver ikke transformeret til no-

get feminint ved at blive praktiseret af spillerne på pigehold. Vi tolker Nick og Carls position 

som fodboldspillere som kilde til maskulin kapital, hvilket giver dem et privilegium til at 

overtage feminine symboler uden at møde sociale sanktioner. Vi ser altså vores felt som præ-

get af hegemonisk maskulinitet, som indebærer en devaluering af femininitet og en afstandta-
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gen fra homoseksualitet. Fodboldholdene er dermed også præget af en stærk heteronorm, 

hvilket vi vil belyse i det følgende afsnit. 

HETERONORMER  

Det er vores indtryk at fodbold er et socialt rum, der er kendetegnet ved fysisk tæthed mellem 

spillerne, som muliggøres af en indforstået delt heteroseksualitet. Erza fra Hold B fortæller 

lidt forfjamsket, hvordan han forestiller sig at en åbent homoseksuel spiller ville ændre det 

sociale samvær:  

“Vi ville tænke wauw, ham der, han er homoseksuel. Og vi ville ikke komme så tæt 

på… Du ved, vi kan godt lide at komme tæt på hinanden, lige slå... eller hive fat i 

den, eller du ved hvad jeg mener.” 

Andre spillere påpeger, at en homoseksuel holdkammerat ville gøre det svært at gå i bad 

sammen og være kropsligt tætte i omklædningsrummene. Disse eksempler kan forstås med 

afsæt i Eve Kosofsky Sedgwicks (1985) begreber homosocialitet og male bonding, som be-

skriver mandlige fællesskaber og dyrkelse af relationer mellem mænd. Sedgwick beskriver 

socialiteten som triangulær, hvor tætte relationer mellem mænd kan dyrkes gennem det fælles 

begær til kvinder. En indforstået heteroseksualitet bliver dermed strukturerende for mandlige 

fællesskaber og en måde at uskadeliggøre nære mandlige interaktioner, idet samværet på 

trods af den intime karakter ikke opfattes som homoerotisk (ibid.:506, 711). Ligesom Erza 

beskriver, ville et brud med den delte heteroseksualitet i form af tilstedeværelsen af en åben 

homoseksuel spiller medføre en forandring i samværet. Vi forstår vores felt som et homoso-

cialt fællesskab, der er præget af en stærk heteronorm i kraft af spillernes forventninger og 

antagelser om en delt heteroseksualitet. Dette eksemplificeres ligeledes når Lau fra Hold A 

beskriver de samtaleemner, der kendetegner omklædningsrummet:  

”Her kan man tale om mere frie emner. Man kan snakke om fest og piger. Man 

ville ikke snakke sådan til piger, som vi snakker til hinanden. Der går automatisk 

lidt drengehørm i den.”  

Størstedelen af spillerne nævner ‘fest og piger’, ‘scoringer’ og ‘røv og patter’ som samtale-

emner, der opstår i det afgrænsede homosociale samvær, altså når der ikke er piger til stede. 

Spillerne har virket utilpasse ved at skulle snakke om disse emner, og vores empiri fra inter-

views på dette område er derfor sparsom. Derfor tager vi her udgangspunkt i vores data ind-



20 
 

samlet gennem spørgeskema. Dette har vi distribueret online med en målgruppe, som hen-

vendte sig til personer mellem 15 - 21 år, der spiller foreningsfodbold på drengehold. Af 58 

respondenter erklærer 98 % at der bliver talt om fest og piger på deres fodboldhold. På bag-

grund af denne besvarelse har vi bedt om deres holdning til emnet, som her illustreret:  

 

 

Her kan vi aflæse, at flest respondenter vælger følgende udsagn: Det er sjovt, det giver en 

følelse af fællesskab og det er spændende. Italesættelsen af en delt heteroseksualitet gennem 

seksualiseringen af piger eller kvinder kan også tolkes som et centralt og positivt ladet ele-

ment i opretholdelsen af en hegemonisk maskulinitet. Ifølge Judith Butlers (1990) teori om 

den heteroseksuelle matrice udgøres køn af forskellige performative handlinger og gentagel-

ser, som bliver til et genkendeligt, stabilt køn, idet handlingerne stemmer overens med for-

ventninger til en sammenhæng mellem krop, køn og seksualitet. Det indebærer bl.a. en tvun-

gen relation mellem det (cis)mandlige køn og en seksualitet, der har kvinden som objekt for 

begær (ibid.:151).  

 Butler beskriver den cis- og heteronormative kønsperformance som afhængig af en 

næsten parodisk repetition af den forestillede naturlige kønskonfiguration. Gennem en repeti-

tion af forestillede naturlige kønnede handlinger konsolideres og reproduceres kønsforskelle 

(ibid.:146). Denne naturliggørelse ser vi i vores felt, når spillere beskriver, hvordan de fra en 

meget ung alder har afsluttet deres kampråb ved at råbe “store patter”. Isak fra Hold A for-

tæller:  

“I alle de klubber jeg har været i har kampråbet bare været sådan. Man har også 
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set små børn, der har efterlignet kampråbet. Og små 8-årige tænker jo ikke på 

bryster som noget som helst. Det er bare en del af fodbold.” 

Spillerne har lært at seksualisere piger inden de overhovedet er reflekterede over deres egen 

seksualitet. Det homosociale samvær i fodbold indebærer således en forestilling om en delt 

heteroseksualitet i form af et fælles begær for piger/kvinder, som altså kommer til udtryk i 

både kampråb og de emner, der præger snakken i omklædningsrummet. Den heteroseksuelle 

matrice cementerer sig i fodboldfællesskabet som en forventning om, at cis-drenge og -mænd 

er heteroseksuelle og at disse to kategorier (det mandlige køn og heteroseksualitet) gensidigt 

bekræfter hinanden. Denne forventning om heteroseksualitet kommer også til udtryk i et fo-

restillet fravær af bøsser i fodbold, hvilket vi vil beskrive i det følgende afsnit. 

“FRAVÆRET” AF BØSSER I FODBOLD 

I interviews er det blevet klart at alle spillerne har en forestilling om, at der ikke findes bøsser 

i fodboldverdenen, og de fortæller, at de hverken har mødt eller hørt om en homoseksuel fod-

boldspiller. Simon fra Hold A udtrykker det således: “Jeg tror det er fordi man tænker, at 

ingen er homoseksuelle i fodbold. Det tænker jeg i hvert fald.” Når vi som opfølgning spør-

ger ind til hvorfor de tror, at man ikke møder bøsser i fodbold, er svaret typisk, at de nok fra-

vælger fodbold10, her udtrykt af Emil fra Hold B: 

“Det kan godt være man [bøsser] vælger en anden sport, fordi fodbold er måske 

mere... det kan være det lyder forkert, men det er en mere mandlig sport. Det er 

ikke fordi jeg siger at man ikke er mand, hvis man er bøsse... men man er måske 

lidt mere feminin.”  

Samtlige spillere udtrykker en forventning om, at homoseksuelle mænd er mere feminine end 

heteroseksuelle mænd (konkret blev bøsser fx forbundet med ballet, makeup og realitystjer-

nen Gustav), og at fodbold som en maskulin sport derfor ikke tiltaler dem. Spillerne forestil-

ler sig ligeledes at bøsser fravælger fodbold, fordi de ikke ville kunne tage del i snakken i 

omklædningsrummet, som kredser om det delte heteroseksuelle begær for piger og kvinder. 

Damir fra Hold A siger, at “de [bøsser] ville føle sig udenfor. Der bliver talt om røv og pat-

ter.”  

 Afvisningen af muligheden for at bøsser spiller fodbold vidner dertil om en forestil-

                                                
10 Her er det værd at nævne, at samtlige spillere er startet til fodbold i 5 - 6 års alderen, og det derfor 
virker usandsynligt, at børn i den alder skulle fravælge en fritidsaktivitet pga. seksuel orientering. 
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ling om et overlap mellem seksuel orientering og kønsudtryk. Vi får i interviews indtryk af, at 

spillerne forventer, at man ved at se på en med- eller modspillers feminine eller maskuline 

kønsudtryk, kan afgøre vedkommendes seksuelle orientering. Vi forstår her, med afsæt i teo-

rien om den heteroseksuelle matrice, at spillerne tolker hinandens køn som stabilt og genken-

deligt og derfor som heteroseksuelt. Der findes altså en stærk sammenkobling mellem masku-

linitet og heteroseksualitet, der har den konsekvens, at man ikke kan forestille sig, at bøsser 

kan – eller ønsker – at være en del af fællesskabet, idet dette kategoriseres som maskulint. 

LOKAL ANTIPATI 

Når vi i interviews har introduceret emnet ‘homoseksualitet’, er de fleste spillere hurtige til at 

slå fast, at de ikke har noget imod bøsser. Erza fra Hold B udtrykker denne indstilling såle-

des: “Det er ikke fordi jeg har noget imod bøsser, jeg har mødt mange bøsser i mit liv og jeg 

tænkte: De er søde drenge”, ligesom Nick, som tidligere nævnt, har haft en god ven, der er 

bøsse. Samtidig blev det af og til italesat blandt både spillere og trænere, at homofobi ikke 

har noget med en selv at gøre, men er noget, der hører “de andre” til (her forstået som både 

de andre spillere på holdet eller som en forestillet, “anden” gruppe, man ikke selv er en del 

af). Der er blandt spillerne en udbredt anerkendelse af, at antipati mod bøsser (dog uden at de 

selv brugte disse ord) eksisterer i egne rækker, men dette blev fx af og til italesat ved at “nog-

le andre” nok ville have et problem med en åbent homoseksuel holdkammerat.  

 Dertil spørger vi i et interview med Hold A’s trænere, hvordan de tror spillerne ville 

reagere, hvis der var en åbent homoseksuel spiller på holdet, hvortil træneren Kim svarer: 

“Nu har vi jo mange med anden etnisk baggrund, og det er jo meget tabu inden for den ver-

den.” I en interviewsituation bliver spilleren Damirs udtalelser om, at han ikke synes, at 

“bøsser hører til i fodbold” ligeledes tilskrevet hans etniske baggrund af sin holdkammerat 

Oscar med kommentaren: “Du er også fra [ikke-vesteuropæisk land]”. Der findes hos mange 

af spillerne således både en bevidsthed om, at udtalt homofobi er socialt uacceptabelt, men 

også en forestilling om, at noget sådant kun eksisterer blandt nogen ‘med anden etnisk bag-

grund’, og altså ikke som en del af fællesskabet generelt. Vi oplevede blandt spillere og træ-

nere en udbredt tendens til at homofobi blev tilskrevet og afgrænset til en etnisk og muslimsk 

“anden”, som stod i kontrast til det forestillede egalitære selv. Vi har overvejende talt med 

ikke-muslimske spillere med etnisk dansk baggrund, både fordi det var dem, der meldte sig, 

men også dem, der blev udpeget af trænerne. Vores data peger således på, at antipati mod 

bøsser ikke er et afgrænset “anden-etnisk” eller muslimsk problem. Tværtimod findes der i 

fodboldklubberne generelt nogle ekskluderende normer, der kommer af selve måden, som 
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spillerne opfatter og kategoriserer fodbold, maskulinitet, femininitet og homoseksualitet. 

  

Vores argument er, at spillerne ikke tager moralsk afstand til homoseksualitet som kategori i 

verden, men at der i fodboldfællesskabet opstår en lokal antipati mod bøsser, fordi forestillin-

gen om denne kategori bryder med normerne, forventningerne og værdierne forbundet med 

fodbold. Spillerne giver ikke udtryk for, at de har noget imod homoseksuelle som sådan – de 

fremstår tilmed bevidste om, at en afstandtagen fra homoseksualitet ikke er socialt accepta-

belt. Eftersom både fodbold som aktivitet og den gode præstation kategoriseres som masku-

lint, mens en dygtig fodboldspillers attraktive egenskaber tilskrives maskulin værdi, mener 

spillerne ganske enkelt ikke, at bøsser – som i deres opfattelse nødvendigvis er feminine – 

passer ind eller kan bidrage med noget i en fodboldkontekst. Ligesom den eksisterende litte-

ratur på området, peger vores empiri altså på, at homofobi i fodbold i dag er af en anden ka-

rakter end i 80’erne, idet den tager form som en lokal antipati mod bøsser i fodbold, frem for 

en udtalt, generel moralsk afstandtagen.  

FEMININISERENDE OG HOMOFOBISK SPROGBRUG 

Et gennemgående tema i vores interviews var sprogbrug på holdene, altså normer for hvordan 

man taler til og med hinanden til træning, kampe og uden for banen, og hvilke ord man bru-

ger til at opmuntre, irettesætte, drille eller nedgøre holdkammerater eller modstandere.  Ifølge 

IGLYO (2015) reproduceres, forstærkes og forhandles antagelser om bl.a. seksuel orientering 

og køn i sproget (ibid.:60). En nærmere, normkritisk undersøgelse af sprogbrug kan derfor 

synliggøre og potentielt udfordre de indforståetheder, som kommer til udtryk gennem spro-

get. 

Selvom vi kun i meget begrænset omfang har hørt nedladende ord, når vi har observe-

ret træning og kampe, får vi gennem interviews med både U17- og de ældre U25-spillere ind-

sigt i, at der bruges mange ord, der refererer til eller associeres med køn og seksuel oriente-

ring. Disse ord kunne være ‘bøsserøv’, ‘svans’, ‘homo’, ‘bøsse’, ‘din fede luder’, ‘kælling’ 

og ‘fisse’, og bruges ifølge spillerne i samme situationer som kønsneutrale skældsord såsom 

‘nar’, ‘røvhul’, ‘idiot’ og ‘svin’. Flere spillere giver udtryk for, at der ikke er den store forskel 

på at blive kaldt ‘bøsse’ i forhold til ‘nar’, hvilket vi mener kan forklares med spillernes ma-

skuline kapital og den obligatoriske, indforståede heteroseksualitet på holdet, der gør homo-

seksualitet utænkelig og dermed synes at uskadeliggøre ordet. 

Det er lidt forskelligt hvor ofte spillerne mener, at der bliver brugt ord, der direkte 

henviser til seksuel orientering, ligesom de har forskellige indtryk af hvor hård tonen er til 
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træning og kampe. Langt de fleste er dog enige om, at fodbold er et sted, hvor man kan tillade 

sig at sige flere ting end andre steder, og hvor det er almindeligt at bruge sproget til at provo-

kere en modstander eller venskabeligt drille en holdkammerat. Flere spillere påpeger at de 

ikke ville bruge de samme ord uden for banen, heriblandt Jonas fra Hold A: 

“Man ville aldrig gøre det hvis man bare mødte dem [en homoseksuel fodboldspil-

ler] ude et eller andet sted. Så ville man jo ikke stå og sige at han var en bøsse. 

Det er mere hvis man spiller imod dem. Så der er jo et andet sprog, når man spil-

ler en kamp frem for hvis du går ude på gaden.” 

Flere spillere siger, at der ‘ikke er en grænse’ for hvad man må sige på banen eller at der 

‘gælder andre regler’. Fodboldbanen opfattes altså som et socialt rum, der har videre grænser 

for hvad man kan sige, og som kan isoleres fra de sociale relationer uden for banen. Lau fra 

Hold A udtaler: 

“Tonen er hårdere på banen, man kan godt komme til at sende en sviner af sted, 

men det glemmer man bagefter. Jeg kan godt kalde ham et røvhul, og så når man 

kommer ud i omklædningsrummet er det ikke noget man bliver sur over.”  

Flere af spillerne nævner, hvordan det kan være et strategisk kneb at fremprovokere et følel-

sesudbrud hos modspilleren ved at bruge nedgørende ord. Når vi spørger de ældre spillere på 

U25-holdet om disse sproglige tendenser, forklarer de det med at fodbold er præget af en hie-

rarkisk kultur. Sproget handler om, at “hæve sig selv ved at hakke ned på andre” og “finde 

det nemmeste offer.” Selvom spillerne bruger sproget til taktisk at tirre hinanden, er der en 

opfattelse af, at banen er et egalitært rum, hvor “det er ligegyldigt hvem man ellers er uden 

for banen”, og hvor sociale forskelle derfor udlignes. Hierarki og konkurrence handler derfor 

ifølge spillerne udelukkende om spillernes sportslige præstation, emisk udtrykt som “hvordan 

man er på bolden.” 

 Homofobisk sprog er dog ifølge de fleste spillere også en del af hverdagssproget og 

måden man taler til, driller og har det sjovt med hinanden. Som tidligere beskrevet omtales 

måden man taler med hinanden her som ‘drengehørm’, og indebærer ifølge spillerne at man 

kan tale om mere ‘frie emner’, hvilket værdsættes af mange. Flere af U17-spillerne mener, at 

der er visse ting, man ikke kan sige, når der er piger til stede. Ligesom de attraktive egenska-

ber i fodbold identificeres også måden man taler med hinanden i fodbold som noget, der 

knyttes til det at være dreng.  
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På baggrund af ovenstående kan vi sige, at fodbold på de to hold opfattes som et egalitært 

rum, hvor det værdsættes, at der kan anvendes et sprog, som ikke er acceptabelt uden for ba-

nen. Trods opfattelsen af sociale forskelle som ubetydelige på banen peger mange af ordene 

på sociale kategorier og identiteter, fx homoseksualitet eller femininitet. Dette må forstås i 

lyset af den tidligere analyse af fodbold som en maskulin sport: Når den sportslige præstation 

i sig selv kobles til maskulinitet, giver det grobund for et sprogbrug, der nedværdiger femini-

nitet og homoseksualitet, og som altså af spillerne forstås som henvendt til sportslig præstati-

on og ikke til sociale identiteter. 

SPROGETS INTENTION OG KONSEKVENSER 

Der er bred enighed blandt spillerne på U17-holdene om at sprogbrug er uproblematisk så 

længe den, der taler, ikke har en ond intention om eksempelvis at diskriminere en bestemt 

person eller gruppe. Her uddyber Isak fra Hold A eksempelvis brugen af ordet bøsse som et 

skældsord:  

“Du prøver ikke at diskriminere nogen. Det er bare et ord. Sådan er jargonen ba-

re på et fodboldhold.”  

Spillerne påpeger, at der er tale om hverdagssprog, når man bruger ord som ‘bøsse’ eller 

‘homo’ som skældsord, og at der “ikke ligger noget i det”. Dog opfattes ordet bøsse alligevel 

som et negativt ladet ord. Dette kommer til udtryk, da en spiller retter sig selv fra at sige 

‘bøsse’ til at sige ‘homoseksuel’, hvilket indikerer, at ordet anses som upassende at bruge 

over for os. En spiller påpeger i et interview, at “man ikke vil kaldes bøsse, hvis man ikke er 

det”, mens andre beskriver ordet som mere personligt end fx ‘idiot’. Dette indikerer, at der 

trods spillernes idéer om tomme ord alligevel er en betydning i ord som bøsse, som de ikke 

vil associeres med. 

 

Spillernes opfattelse af, at flere ord – som fx ‘bøsserøv’ – er tilladte og acceptable på en fod-

boldbane bygger dertil på den tidligere beskrevne opfattelse af, at der ikke findes bøsser i 

fodbold og at sproget ikke har en synlig modtager, som Carl fra Hold B her beskriver:  

“Her kender vi hinanden og vi ved også godt, at hvis vi siger det til én, at han ikke 

er homoseksuel. Det er bare noget vi siger til hinanden for sjov.”  
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Hermed adskiller sprog, der nedværdiger en seksuel orientering sig fra racistisk sprogbrug. I 

sidstnævnte tilfælde er spillerne nemlig opmærksomme på, at der er en modtager for de ord, 

de bruger. Mange af spillerne laver selv denne skelnen mellem homofobisk og racistisk 

sprogbrug, her formuleret af Emil fra Hold B:   

“Bøsserøv, det er mere hverdagssprog. Man tænker hele tiden på at man ikke må 

sige noget racistisk, fordi man ikke vil gøre personen sur. Så der tænker man lidt 

mere over det end at sige bøsse.” 

For spillerne afhænger diskriminationen – den skade, som sproget gør – af en ond intention 

og en synlig modtager. Samtidig udtrykker de en opfattelse af, at det er den, der taler, der 

definerer hvorvidt sproget er diskriminerende eller ej. Når det er intentionen, der afgør om 

sproget er skadeligt, bliver det også op til den enkelte ikke at lade sig påvirke af det. Oscar fra 

Hold A udtrykker at “man skal lade det fare, hvis man bliver kaldt noget grimt.” Eftersom at 

tilråb og overlagte provokationer kan have en fodboldstrategisk funktion, bliver man desuden 

en dårligere spiller, hvis man ikke kan ignorere tilråb fra modstanderen, hvilket vi formoder 

kan være sværere, hvis man føler sig personligt ramt af de ord, der bliver sagt. 

 

Sammen med idéen om, at der ikke findes bøsser i fodbold og opfattelsen af, at seksualitet er 

synligt i form af et bestemt kønsudtryk, bliver homofobisk sprog opfattet som uproblematisk, 

tomt sprog, der ikke har en betydning eller en konsekvens. Med afsæt i Butler (1996) vil vi 

her påpege at ordenes konsekvens og effekt i verden rækker ud over den talendes intention og 

den specifikke situation for talen (ibid.:4-5). I vores felt er sprogets effekt og konsekvenser 

tydelig: Det ses konkret i det iøjnefaldende fravær af fodboldspillere på mandehold, som 

åbent identificerer sig uden for heteronormen11. Denne sammenhæng får vi bekræftet af in-

terviewpersoner fra Pan Idræt, der netop identificerer sprogbruget i fodboldklubber som no-

get, der skaber utilpashed eller utryghed i fællesskabet eller gør, at bøsser fravælger almene 

fodboldklubber. De adspurgte fra Pan Idræt påpeger dertil begge, at sprog, der nedværdiger 

bøsser og femininitet, kan ekskludere mange mennesker med forskellige kønsidentiteter og 

seksuelle orienteringer, hvilket Pan Idræts forskellige medlemmer vidner om.  

 

 

                                                
11 Dette baserer vi på vores informanters manglende kendskab til ikke-heteroseksuelle fodboldspille-
re, diverse internetsøgninger, Mathias Zanka Jørgensens (tidligere FCK-spiller) udtalelser om homofo-
bi i fodbold og udtalelser fra informanter fra Pan Idræt. 
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6: ANBEFALINGER 

 

Vi vil med vores undersøgelse pege på nogle områder, som vi mener er relevante at undersø-

ge nærmere, og hvor vi ser et potentiale for at skabe konkret forandring. I Regeringens LGB-

TI-handlingsplan (Udenrigsministeriet 2018) står der, at Kulturministeriet i 2019 vil foretage 

en “undersøgelse af barrierer for LGBTI-personer i idrætsforeninger og omfanget af homo- 

og transfobi” (ibid.:27). Eftersom vores undersøgelse har belyst disse barrierer i form af eks-

kluderende normer, kan IMR anvende vores anbefalinger som forslag til fokusområder for 

Kulturministeriets undersøgelse, samt idéer til efterfølgende konkrete initiativer på området. 

Vi anbefaler IMR og Kulturministeriet at undersøge mulighederne for 1) at gøre forenings-

fodbold mindre kønnet og 2) at sætte grænser for sproget. 

GØR FORENINGSFODBOLD MINDRE KØNNET 

Homofobi og antipati over for bøsser i fodbold indebærer ikke nødvendigvis en udtalt, reflek-

teret afstandtagen fra personer, der identificerer sig som andet end heteroseksuel. Der er tale 

om nogle særlige normer og idealer for maskulinitet, som ikke udelukkende eksisterer i fod-

bold, men som i høj grad er dominerende i denne slags fællesskab. Vi identificerer et behov 

for at udfordre forestillingerne om, at fodbold som aktivitet er maskulint, og at fodbold der-

med altid vil indebære en afstandtagen fra det feminine og ikke-heteroseksuelle.  

Det fremgår af interviews, at det at træne med og se pigehold spille fodbold, har været 

med til at sætte refleksioner i gang og udfordre uudtalte idéer om fodbold som maskulin akti-

vitet hos spillerne. Simon fra Hold A beskriver det således: 

“Jeg var ude og se en pigekamp hvor de gik ret hårdt til hinanden i forhold til 

hvad jeg troede. Jeg troede ikke det var sådan på et pigehold. Jeg tænkte de var 

lidt mere feminine når de spillede, ikke var så aggressive.”  

På nuværende tidspunkt er fodbold kønsopdelt allerede fra børnehavealderen, og som tidlige-

re beskrevet i eksemplet med de 8-årige drengehold, der råber “store patter”, kan imitationen 

af ekskluderende maskulinitetsnormer begynde allerede her. Kvindekommissionen nedsat af 

DBU har allerede foreslået at opdele ungdomsfodbold efter niveau frem for køn (DR 2018). 

Formålet med dette forslag er at gøre det mere attraktivt for piger at starte til fodbold, men vi 

mener, at det ligeledes ville begrænse eksklusionen af personer, som ikke identificerer sig 

inden for en binær kønsforståelse. Dertil formoder vi, at det ville kunne bidrage til at gøre de 
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gode egenskaber i fodbold mindre kønnede. Det, at fællesskabet ikke længere ville indebære 

at spillerne har køn som fællesnævner, vil udfordre normer, der fordrer at den gode fodbold-

spiller – og forskellige attraktive egenskaber ved spilleren – er forbundet med en bestemt 

maskulinitet og dertilhørende forventninger om seksuel orientering. Forhåbningen er, at inte-

ressen og evnen til at spille fodbold kunne danne udgangspunktet for et fællesskab, der kan 

rumme personer uafhængigt af køn og seksuel orientering. Vi vil derfor helt konkret anbefale 

en nærmere undersøgelse af muligheden for at skabe ikke-kønsopdelte fodboldhold eller at 

kønsopdele holdene i en senere alder. 

SÆT GRÆNSER FOR SPROGET 

Vi har med vores analyse vist, at det ikke kun er relevant at undersøge sprogbrug og tilråb på 

stadion og til kampe, som er det kritikken ellers hidtil har været rettet imod. Det er sværere at 

sætte grænser til træning og i omklædningsrummene, hvor der ikke er dommere eller forældre 

til stede, og derfor er det nødvendigt at reflektere over og opstille retningslinjer for, hvad der 

er acceptabelt sprog i de enkelte klubber. Vi mener, at dette er et vigtigt indsatsområde, fordi 

sproget i sig selv kan have en ekskluderende og andetgørende effekt. 

Det virker til, at det er lykkedes at skabe en bevidsthed om, at nogle ord er racistiske 

og derfor skadelige, og mange af spillerne har brugt racisme som et eksempel på noget der – i 

modsætning til homofobi – aldrig tolereres:  

“Racisme bliver bare ikke tolereret. Det gør det bare ikke. Det er ikke i orden, og 

det giver også rimelig fin mening. ” - Alex, Hold B 

“Man ville aldrig sige neger eller perker eller sådan noget. Det er ligesom bare 

en regel – det gør man ikke.” - Damir, Hold A 

Med disse citater ønsker vi hverken at negligere eller usynliggøre racisme i fodbold, men at 

pointere, hvordan eksklusion på baggrund af køn og seksuel orientering opfattes som forskel-

lig fra eksklusion pga. racisme. At skabe en lignende bevidsthed om at sprog, der nedvurderer 

femininitet og ikke-heteroseksualitet, er mere kompliceret, fordi det kræver en ændring i op-

fattelsen af, at ord ikke er skadelige uden en ond intention og en synlig modtager. I følgende 

figur illustrerer vi vores forståelse af sammenhængen mellem spillernes sammenkobling af 

seksuel orientering og kønsudtryk og forståelsen af skældsord som ikke diskriminerende: 
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Eksemplet med racisme viser også, at spillerne allerede er opmærksomme på, at sprog kan 

være problematisk og skadeligt, og vi ser derfor et forandringspotentiale i at skabe mere op-

mærksomhed på sprogbruget og sætte nogle klare grænser for hvilke ord, der er acceptable. 

Da vi gennem interviews har fået indtryk af, at trænerne har meget autoritet og spiller en vig-

tig rolle ift. at sætte rammerne for det sociale samvær – hvilket de også selv tilkendegiver – 

mener vi, det er relevant at undersøge trænernes rolle og ansvar nærmere.  

Eksemplet viser samtidig at det er muligt at lave regler for sprog, som spillerne rent 

faktisk følger. Dette understreger, at regler for brug af ord ikke nødvendigvis udelukker et 

fællesskab, hvor spillerne føler de kan ‘tale frit’ og have en uformel, konkurrencepræget tone 

med kampgejst og humor, hvilket netop værdsættes af mange spillere. Udfordringen er altså, 

at de positive aspekter ved fodbold bevares og de ekskluderende normer nedbrydes og foran-

dres. Sproget skal forblive ‘hårdt’, ‘frit’ og konkurrencepræget, men afkønnes således at 

skældsord ikke henvender sig mod bestemte seksualiteter eller kønsidentiteter eller devalue-

rer femininitet.  
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7: OVERVEJELSER OM ANVENDT ANTROPOLOGI 

 

Vi mener, at vores analyse og anbefalinger er et eksempel på, hvordan antropologisk viden 

kan være med til at identificere de normer, der skaber eksklusion i et fællesskab i form af 

bestemte regler og forventninger til hvem, der kan tage del i samværet og hvordan. I vores 

tilfælde kan afdækningen af normer i fodboldforeninger danne et grundlag for initiativer, der 

kan målrettes mod en indgriben dér, hvor eksklusionen har sine rødder. Når antropologien har 

et eksplicit mål om forandring, kræver det en særlig stillingtagen og synliggørelse af den 

værdi, projektet søger at skabe, hvilket vi i det følgende vil argumentere for netop er styrken 

ved anvendt og aktivistisk antropologi.  

Når Gwynne (2003) beskriver anvendt som anderledes fra akademisk antropologi, 

lægger hun som tidligere nævnt vægt på det intervenerende element i førstnævnte. Hun påpe-

ger, at den anvendte forskning søger at opnå den nødvendige viden for at nå bestemte mål 

(ibid.:7). Den antropologiske undersøgelse kan identificere problemer og løsninger, formulere 

handleplaner og retningslinjer samt bidrage til implementering og evaluering af disse (ibid.:7, 

8). På denne måde kan anvendt forskning være med til at skabe “positiv social forandring”, 

hvilket indebærer konkret, aktiv handling, der intervenerer med forskningsfeltet (ibid.:7-9). 

Denne definition af anvendt antropologi kan, ligesom aktivistisk antropologi, ankla-

ges af kritikere for at bryde med et epistemologisk ideal om værdineutralitet (Pink 2006:7). 

Her vil vi henvise til Lila Abu-Lughod (1990), som argumenterer for, at idéen om objektivitet 

og værdineutralitet i forskning er et produkt af (typisk hvide, mandlige, middelklasse-) for-

skeres blindhed for betydningen af egen positionering og privilegier i vidensproduktion 

(ibid:16). Viden er derfor ifølge Abu-Lughod aldrig neutral eller upartisk, men altid situeret 

og partiel, og tilskrivelsen af objektivitet er forbundet med bestemte positioners privilegier 

(ibid.:15). Abu-Lughod opfordrer til en antropologisk vidensdannelse, som tager stilling og 

ansvar ved at gøre sit formål og perspektiv klart (ibid.:26). Samme ideal kan læses hos Su-

sann Huschke (2015), som taler for en aktivistisk antropologi, der involverer sig i felten og på 

denne måde giver noget tilbage til informanterne og skaber en mere ligeværdig relation mel-

lem forsker og dem, der gøres til objekt for undersøgelse (ibid.:55).  

Anvendt forskning har altså det til fælles med aktivistisk antropologi, at forskningen 

baseres på bestemte værdier, man ønsker at fremme. Anvendt antropologi er ifølge Jöhncke 

(2009) ofte legitimeret af en samfundsmæssig nytteetik, som defineres i løsningen af eksternt 

definerede problemer (ibid.:255). Vi mener ikke, at der findes universelle retningslinjer for 
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hvilken slags nytte, der kan legitimere antropologisk forskning, og en sådan vurdering vil 

derfor altid være subjektiv. Hvorvidt det anvendte projekt bidrager til det Gwynne kalder en 

positiv forandring drejer sig dermed om hvis interesser man som antropolog forpligter sig til 

og står til ansvar for, hvilket Jöhncke også påpeger (ibid.:263-64). 

I vores tilfælde betyder dette, at vi må tage stilling til, om det er nødvendigt at foreta-

ge videre forskning i normer for køn og seksuel orientering i fodbold, og om tiltag mod eks-

klusion repræsenterer en positiv forandring. I kapitel 2 sammenlignede vi opdragsgivers og 

de undersøgte fodboldklubbers interesser og opfattelse af hvad positiv forandring er. At ar-

bejde normkritisk kræver nogle særlige etiske overvejelser eftersom dem, der deltager i vores 

undersøgelse, er objekt for et kritisk blik og ikke nødvendigvis genkender behovet for en un-

dersøgelse af eksklusion eller et behov for en indsats. I dette etiske dilemma læner vi os op af 

Jöhnckes karakteristik af anvendt antropologi, som ifølge ham ikke kun arbejder med idealet 

om ikke at gøre skade, men også om at gøre gavn (Jöhncke 2009:266). Vi mener, at projektet 

kan gavne alle i felten på lang sigt, og at den positive forandring i form af en mindsket eks-

klusion i fodbold vejer op for et potentielt ubehag (fx ved at blive bevidst om egen reproduk-

tion af normer og eksklusion) og besvær ved at skulle skabe organisatorisk forandring i fod-

boldklubberne. Med inspiration fra Huschke og Abu-Lughod mener vi, at en aktiv stillingta-

gen til den værdi, som den antropologiske forskning kan bidrage til, og særligt en eksplicite-

ring af målet med denne, muliggør en intervenerende antropologi (om den så er anvendt, ak-

tivistisk eller begge dele), der kan mene og gøre noget. Det er vores holdning, at en indsats, 

der søger at skabe et mindre ekskluderende fællesskab, er nødvendig, og vores håb er netop 

derfor, at vi med vores normkritiske undersøgelse har kortlagt og analyseret de normer, der 

skal forandres og nedbrydes, for at der kan skabes en positiv forandring. 
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