
Bilaga 
 
Dag 9 14/11 
 
I Princip alla har en iphone och det utgör en stor social del mellan mindre grupper i omkl. Spel, 
facebook m,m diskuteras och konformitet och normalisering är att använda telefonerna men inte 
när tränaren talar, då sanktioneras det. 
 
Omklädningsrummet: 
En balansplatta åker fram och alla ska visa hur lätt det är, ingen uttrycker att det är svårt “Det är 
så jävla enkelt” (Tävlingsinstinkten och konformitet). 
 
Sebbe pekar med fingret som en pistol mot huvudet och sedan på Tage då han väsnas. 
 
På Gym: 
Axel, behandlas med sanktioner av coach Adam när han tramsar. Av Simon ifrågasätts han när 
han dricker av Simon vatten, han blir det här på ett sätt med en skämtsamm underton. (Längre 
väg att bli placerad utanför gruppen för Axel än Tage). Dock Axel tänjer och utmanar det 
allmänt vedertagna handlandet. 
 
Axel blir irriterad i en övning där man ska springa, fem stycken, i internvaller på 20 m och 
sedan tillbaka igen. Han tycker att de andra fuskar och tjuvstartar och ger då upp och skiter i att 
springa. Coach Adam “Skött ditt egna Axel och skit i de andra”. Övriga peppar Axel “Kom igen 
då Axel” Axel fortsätter att strunta i övningarna när han märker att han inte kommer att vinna 
då någon tjuvstartat eller då han missar start signalen. 
(Axel bryr sig bara om att vara bäst och han är också en av lagets stjärnor) 
 
När Axel väl vinner säger Simon: “men DU fuska!” (Sanktionerar öppet Axel) 
 
Jag: “Tävlar ni hela tiden på öviningarna?” 
Jonathan; “Att tävla är kul” 
J: “Motiverar det?” 
Jonathan: “Ja!” (Funktion av att tävla = Lust). 
 
Under intervallerna slutar Axel att springa efter tre varv och säger att han spytt och menar att 
han är slutkörd för han sprang snabbast i de första varven. (Max och Simon ifrågasätter detta 
och menar att han “spelar”) 
 
Jag: “Blev Axel trött?” 
Jonathan: “Axel kan man aldrig lita på” 
Jag: “Varför det?” 
Jonathan: Man vet aldrig med han. han är....(Precis nu kommer vi ut till de övriga 7 som var 
med under passet)....han är...Jag vet inte.” 
(Uppenbart att Jonathan inte vill snacka illa om Axel framför dem andra. Sanktionen uteblir.) 
 
Tillbaka i Omklädningsrummet: 
Max och Simon “Axel spydde fan inte” -”Han värmde inte ens upp ordentligt innan ju” 
Jag: “Tror ni inte han var trött på riktigt?” 
Simon: “Han är mygel hela han!” 
Max “Ja, han kämpar bara när folk kollar!” 



(Detta sägs inför ca 8 spelare, de verkar ha tillräckligt säker plats i gruppen för att kunna uttala 
sig negativt om Axel, de är även två som driver på, Jonathan var ensam och ville antagligen inte 
ensam kritisera Axel.) 
 
“Jag trodde Pucksta HC:s tränare var bra” säger Tage ironiskt 
“Då trodde du fel” säger Emil och alla Garvar. 
 
På Isen: 
Axel börjar skjuta puckar på mål mitt under en övning utan puckar och Coach Emil ropar: “Ge 
fan i puckarna Axel!!” (Axel följer inte ordningen på isen och blir tillsagd, sanktioneras öppet. 
Kulturen verkar vara viktigare än idrottsliga prestationer). 
 
Gustav är en kille som följer kulturen exemplariskt. Han klagar inte, gnäller inte, gör övningar 
och sköter sig på isen. Han är trevlig mot andra och hjälpsam. Han är dock blygsam idrottsligt 
och även socialt. Dock blir han aldrig sanktionerad inte ens på isen när han underpresterar. 
 
Tage är otrevlig mot coach J som då säger “Det ökar knappast dina chanser att få spela!” Tage 
säger “tyst med dig” (Tage utmanar även relationerna med coacherna och går mot kulturen på 
samtliga sätt och vis.) 
Han blir även sanktionerad av Emil som säger att han antagligen aldrig får spela med en sådan 
inställning. 
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1. utanför omklädningsrummet 
6-7 st. 
Jag kommer gående, Simon och Tage verkar tjafsa om något. 
"Tage- är jag gay? 
Simon- ah... 
T-säger killen som dejta xxx..." Tage försöker sanktionera 
"du är p-12(till Simon) 
Kålle- vem sa du till? 
Tage- Simon. 
Kålle- han är kapten, han är den sista som är p12" 
(Tage försöker sanktionera Simon genom att håna honom för en tjej han träffat och för han att 
är liten och därmed borde spela i p12, men istället blir han själv sanktionerad av Kålle som 
tillhör lagets centrala del, precis som kaptenen Simon). 
 
2. omklädningsrumA 
Jag i samtal med Sebbe. 
"s- har du tjej? 
Jag-nej, jag får nog ta och skaffa en snart. 
S-ja man måste ju få ligga lite 
-är det de enda tjejer är bra för eller? 
S-nej, städa och diska osånt. 
-har du inte tjejkompisar då? 
S-jo 
Jag- men då kan väl tjejer vara något att ha annars med? 
S- ja, men man måste ju få ligga lite. 
(intressant att det var just Sebbe, en timid kille som verkar påverkats av kulturen och vill 



uttrycka maskulinitet) 
 
3. omklädningsrum 
"jag kommer köra över dig- men jag kommer köra över dig först" 
(tävlingsfostran, så här ser diskussionerna ut ofta inför isträning, förutom tävlingsfostran 
handlar det även om kropp som maskulinitet.) 
 
4. Omklädningsrum 
"mina skridskor kostar 4k- men mina kostar 6..." 
(tävlingsfostran, ven som har dyrast skridskor) 
 
5. Isen 
Konformitet under formell IR och träning 
 
6. isen 
På isen får Tage beröm, den enda miljön, där är de en samlad enhet. 
(här är reglerna mer formella, därför blir de kanske så att han här får beröm) 
 
7. fysträning 
Sebbe hånas när han han anstränger sig mindre på fysen 
"Levi-haha är det där sprint?" 
"fan Sebbe du gör ju fel" 
(levi sanktioneras sebbes misslyckande, markerar att han gör fel och han verkar skämmas) 
 
8. fysträning 
Tjatter under tränarinstruktion från Adam. Sanktionerar genom "LYSSNA" 
(under formella IR är det ovanligt att de ej är konforma, annars blir det en tydlig sanktion) 
 
8. fysträning 
Snack med Jonathan som är med och kör alternativ träning trots olika skador. 
"det är ingen ide att ligga hemma på soffan. Bättre och visa framfötterna. Det gillar tränarna. 
Man biter ihop och kör bara". 
(maskulinitet, bita ihop) 
 
 
 
9. fysträning 
Linus "jag har spykänsla i magen men kör på ändå" till fyscoach 
(maskulinitet med bita ihop) 
 
10. fysträning 
Coach går runt och berömmer alla som gör sitt bästa under intervall. De peppar även varandra 
"bra gubbar", ger varandra applåder, "kom igen, kämpa, bra jobb". Försöker peppa Sebbe som 
vägrar köra" du har krafter kvar" 
"du orkar köra, kan bara göra dig bra" 
"bra Sebbe, folk applåderar" 
(positiva sanktioner från coachen till alla som kämpar, sebbe orkar inte men alla peppar, och när 
han krigar så får han positiva sanktioner i massor) 
 
11. omklädningsrum 



Tage retar sunken. 
"men ge dig bara Tage, det är inte bara han som tkr du är jobbig" 
(sanktionerar tage negativt då han bryter mot HES) 
 


