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Förord 

Vi vill inleda med att tacka de personer som gjort den här studien möjlig. Tobias, ungdomsansvarig 

i Pucksta HC, som gav oss möjlighet att få tillträde till det pojklag som vi studerat. Ett stort tack vill 

vi rikta till spelare och ledare i Pucksta som tog emot oss med öppna armar under de två veckors tid 

som vi spenderade med dem. Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Niklas Westberg för 

kloka idéer och konstruktiv kritik. Niklas kom med synpunkter som fick oss att tänka annorlunda 

vilket fick oss att utvecklas. 
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1. Inledning 

Lagidrott utgör en central del av livet för många av Sveriges ungdomar. Förutom att ge ungdomar 

möjligheten till att bli idrottsstjärnor och skapa drömmar så skänker även lagidrotten meningsfullhet 

och hälsa åt tusentals ungdomar. Den kanske största förtjänsten är de sociala möten som ungdomar 

ingår i både i och utanför laget. Att bli en lagspelare handlar om att respektera sina lagkamrater och 

rätta sig efter de regler och normer som spelare, tränare och föreningen upprätthåller. Det handlar 

alltså om att lära sig att orientera sig i den miljö som ungdomarna utövar idrotten inom, själva 

idrottskulturen. 

 Riksidrottsförbundet fördjupade sig för några år sedan i fenomenet “inkilning” efter 

alarmerande rön i media om grova och kränkande inträdesritualer i idrottsföreningar runt om i 

Sverige (Svender 2005:7). Man belyste en mörk sida av idrottsfostrandet där tävlingar och 

utmaningar gick över gränsen i ett försök att förtydliga hierarkin i laget genom att påtvinga 

disciplin. Tävlingsinriktade normer i inkilningen skulle påminna individen om vilka värden som var 

eftersträvansvärda inom idrotten (ibid:28). Denna utveckling vittnar om en kontraproduktiv 

idrottskultur då den kan leda till mobbning och utanförskap. Det är genom att studera 

idrottskulturen som vi kan erhålla en förståelse av lagidrottens sociala fenomen och det är sociala 

fenomen som vår studie ämnar att studera. Utifrån det har vi riktat uppmärksamheten mot 

maskulinisering och det manliga fostrandet i pojklagskulturen. Lagidrottens kategorisering av 

kvinnan och mannen skapar homogena grupper där maskulinitet är norm och en stor obalans mellan 

antalet kvinnor respektive män tillåter sedan en kulturell maskulinisering av gruppen (Connell 

2008:208). 

 I denna studie har vi intresserat oss för ett ishockeylag, Pucksta1, med killar i åldersspannet 

14 till 15år. Genom att få ta del av deras pojklagskultur kan vi söka förståelse för det manliga 

fostrandet inom lagidrotten. Området får ytterligare relevans till den nutida idrott- och 

genusdebatten eftersom det maskulina anses att ständigt genomgå en förändring (Connell 

2008:197). 

 Man kan välja att se idrott som en isolerad företeelse som fungerar som sysselsättning för 

män och kvinnor världen över. Sociologen Johan Asplund menar dock att idrotten avspeglar 

samhällsordningen (Asplund, 1987:12) och i så fall är det ett ojämställt samhälle som avspeglas. I 

våra två största idrotter, ishockey och fotboll, är mannen norm. Våra högsta serier i fotboll heter  

Allsvenskan, men bara när det gäller män. Kvinnornas serie benämns istället som Damallsvenskan 

(Svenskfotboll, 2013). På svenska ishockeyförbundets hemsida hittas information om kvinnor som 

spelar ishockey först om man beger sin in i kategroin dam/flickishockey. Resten av hemsidan består 

                                                
1 Pucksta är ett fingerat på det ishockeylaget som vi observerade i två veckors tid 
2 Under studien kommer vi benämna det lag vi studerar som ”Pucksta” och när när vi pratar om hela föreningen 
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av artiklar där herrishockey är synonymt med endast ”ishockey” (Swehockey, 2013). När det 

gäller rekrytering till ishockeygymnasium får flickorna välja mellan fyra olika gymnasier medan 

pojkarna har 29 olika alternativ landet runt. Om våra två största idrotter ses utifrån ett samhälleligt 

perspektiv så är det inget jämställt samhälle vi skådar. Andra delar av samhället må ligga i framkant 

vad gäller jämställdhet men det är intressant att studera en del som upptar så många människors liv 

men där mannen är norm. Vi vill att läsaren ska se den här studien i ett större samhälleligt 

perspektiv istället för en isolerad företeelse utan inverkan från samhället utanför. 

         Inom det pojklag vi studerar formas och omformas socialitet precis som det görs i övriga 

samhället, vare sig det gäller en skolklass, arbetsgrupp eller liknande. Pojklaget träffas frekvent och 

precis som många andra grupper är de beroende av varandra för att utvecklas och producera 

resultat. Normer skapas och förväntas att följas i förhoppning om att skapa gruppgemenskap där 

vissa innesluts och andra utesluts. 

 Med ett socialpsykologiskt intresse för hur grupper fungerar och hur maskulinitet kan se ut i 

ett idrottslag kan en förståelse som även har betydelse för samhället utanför idrotten bli möjlig. Vi 

har själva en bakgrund inom lagidrott vilket har motiverat vårt val av ämnesfördjupning, särskilt då 

vi själva tycker oss ha sett mönster mellan maskulinitet som normalitet och hur gruppen sedan har 

konstituerats.  

Vi kommer härnäst presentera studiens syfte och dess problemformulering som sedan ligger 

till grund för den socialpsykologiska analysen. I kapitlet bakgrund redogörs det för tidigare 

forskning kring ämnet ishockey och maskulinitet. Teorikapitlet innehåller fyra teorier kring 

konformitet, sanktioner, maskulinitet och pojklagskultur. Här definieras även några viktiga begrepp 

som senare används under analysen. I metodkapitlet följer en genomgång av hur vi gått tillväga 

under studien och här presenteras vår förförståelse samt urval, metod och vetenskapsteoretiska 

ansats. En reflexion över etisk problematik följer sedan och vi reder ut frågor kring studiens 

tillförlitlighet och validitet. Materialkapitlet är tematiserat utifrån en analyserande och teoretisk ram 

i ett berättande format där vi går igenom de elementära delarna från materialinsamlingen. Materialet 

analyseras sedan utifrån vårt syfte och den teori vi använder oss av. Den efterföljande reflektionen 

kretsar kring hur vårt resultat kan användas av idrottsrörelsen och här görs även en 

samhällsförankring. Detta följs av en metodologisk självkritisk reflektion och avslutningsvis 

sammanfattas studiens innehåll. 

1.1 Syfte och problemformulering 

Med denna studie hoppas vi kunna lyfta frågan om pojklagskulturens sociala funktioner inom 

idrotten och få idrottsföreningarna att reflektera över deras roll i det sociala fostrandet. Genom 

deltagande observation studerar vi i denna uppsats sociala band och interaktionsritualer i ett pojklag 
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i ishockeyföreningen Pucksta HC. Mer avgränsat undersöker vi den pojklagskultur som återfinns i 

laget och hur normalitet upprätthålls i det sociala samspelet. Särskilt fokuserar vi härvidlag på 

maskulinitet och manlig fostran genom att mer i detalj undersöka: 1) vilka normer som råder i 

gruppen, 2) processer som rör konformitet samt 3) hur normalitet upprätthålls genom positiva och 

negativa sanktioner.       

Vår forskningsfråga lyder: Hur skapas och upprätthålls normalitet (med avseende på maskulinitet) i 

det sociala samspelet i ett ishockeylags pojklagskultur?  

 

2. Bakgrund 
Ishockey är en av Sveriges största idrotter med 68.000 registrerade utövare (Hockeycoach, 2013). 

Under vinterhalvåret spenderar en stor del av Sveriges ungdomar sin fritid på isrinkar och i ishallar 

där de tränar och spelar matcher mot varandra. Pucksta HC 2 bedriver ishockeyverksamhet för barn, 

ungdomar och vuxna. Det lag vi studerar består av 14- och 15-åringar och några duktiga 13-åringar 

som tagit klivet upp från det yngre laget. De flesta spelarna i Pucksta kommer från medel- och 

överklass och bor i samma områden i staden. Pucksta tränar fyra gånger i veckan varav ett av 

träningspassen är ett rent fyspass och de andra träningspassen är längre och innehåller både 

isträning och fysträning. På helgerna är det dags för matchspel och de delar då upp laget där de 

bästa spelar i en serie och de mindre duktiga spelar i en annan serie. Laguttagningen, d.v.s. vilka 

spelare som spelar i vilket lag under helgen, är inte hugget i sten utan det varierar vilka som spelar i 

vilket lag och vissa spelar även två matcher varje helg. 

 Genom historien har män till och från pekats ut som det ärkeonda och maskulinitet har 

enligt psykoanalytikern Adolf Adler tydliga samband med makt och våld (Connell, 2008:45-46). 

Manligheten har alltid varit svår att erövra vilket har lett till otaliga kamper mellan män där 

uttrycket för “manlighet” har blivit tydligt markerat genom invigningsriter: “Så länge det finns slag 

att utkämpa, krig att vinna, berg att bestiga [...] så måste det finnas vissa som ‘uppträder som män 

(ibid:66)’”. Den professionella ishockeyn startades i Kanada av dessa intressen och blev en arena 

för aggressivitet i en maskuliniserad värld. Det som bromsade upp aggressiviteten och satte gränser 

var risken för skador som blev en motkraft mot överdrivet våld (ibid:70). Dagens maskulinitet ser 

inte ut som gårdagens. Eftersom maskuliniteten är föränderlig är forskning och fördjupning inom 

ämnet ständigt relevant: “För att förstå både vardagens och vetenskapens synsätt på maskulinitet 

kan vi inte hålla oss kvar på de rena idéernas nivå, utan vi måste se till deras praktiska grund 

(ibid:32)”. 

                                                
2 Under studien kommer vi benämna det lag vi studerar som ”Pucksta” och när när vi pratar om hela föreningen 
kommer det benämnas som ”Pucksta HC”. 
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2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 “Pojkens” avstånd från “flickan” - en manlig fostran 
I en amerikansk studie baserad på kvalitativa intervjuer fick 23 killar på high school i 15- och 16-

årsåldern svara på frågor gällande pojkars inbördes relationer, känslor, ideal och förväntningar på 

maskulinitet (Oransky & Maracek, 2009:219, 222). Det maskulina idealet innebar att vara macho 

(ibid:225). För att vara macho gällde det att inte visa känslor som kategoriserades som “tjejiga” 

eller “bögiga” eftersom det ansågs var emotionella problem. Relationerna mellan pojkarna bestod 

ytterst sällan av att prata om jobbiga saker eller visa emotioner för varandra (ibid:226-228). Det 

fanns en rädsla för att man skulle bli förödmjukad och negativt sanktionerad och därför skulle man 

bita ihop, vilket man oftast valde att göra. Om nu någon mot förmodan kom med ett emotionellt 

problem var det just ovanstående budskap som gavs; “bit ihop, det går över, ta det som en man” 

(ibid:230). Om man skulle visa sympati för en vän som kom med ett emotionellt problem menade 

pojkarna att man då skulle göra dem en otjänst och istället hjälpte killarna varandra att bli 

maskulina genom att uppmana varandra att bita ihop (ibid:231). Även när det gäller sättet att umgås 

så försöker pojkarna hjälpa varandra att bli maskulina. Relationer sinsemellan skulle präglas av att 

ha roligt genom att “skojbråka” och håna varandra och om motstånd ej gavs så uppmanades man till 

att ge motstånd då det ansågs vara mer maskulint än att bara ta emot (ibid:232). 

 Även om det målas upp en bild av killar som känslokalla pekade delar av resultatet åt andra 

hållet. Att vara ledsen och visa känslor sanktioneras inte negativt då det oftast innebar att något 

allvarligt hade hänt. Är någon närstående svårt skadad eller om någon har avlidit fick man stöd hos 

sina vänner (ibid:228). Pojkarna uttryckte också en vilja att kunna prata om sina problem med 

varandra (ibid:233). De flesta trodde att det skulle vara skönt att få diskutera sådant man mår dåligt 

över. Dock gjorde rädslan för att kategoriseras som “tjejig” eller “bögig” att man istället valde att 

hålla det för sig själv eller prata om det med en förälder eller flickvän (ibid:233).   

 En annan studie kring maskulinitet är den etnografi som Jesper Fundberg (2003) gjorde med 

ett pojklag i fotboll. Avhandlingen Kom igen gubbar! - Om pojkfotboll och maskuliniteter söker 

förståelse för hur manlig fostran gestaltar sig i ett pojkfotbollslag. Avhandlingen baseras på 

intervjuer och deltagande observationer i fyra års tid med fotbollslaget Bollinge IF med start från 

när de var elva år gamla. Fundberg menar på att idrottens budskap, att idrotten är en kultur där man 

lär sig moral och gemenskap samt att fostras väl, är motsägelsefullt gentemot hur verkligheten ser 

ut (Fundberg, 2003:12). Istället målas en bild upp där pojklagskulturen skapar en 

självkategorisering som kan anses vara kränkande mot kvinnor, homosexuella och invandrare. 

Pojklaget kategoriserade sig själva genom att definiera vad de inte var. Laget kategoriserade sig mot 

tre olika figurer med attribut som de ansåg vara mindre attraktiva och som det tog avstånd från 

(ibid:184). En figur som användes av laget för att markera distans var “kärringen” som diskuterades 
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i termer som svag och klen samt som en förlorare (ibid:186). Tränarna använde “kärringen” för att 

förklara för spelarna att de var för klena och inte tog i tillräckligt i närkamperna eller när de 

förlorade under match eller träning (ibid:187). På så sätt internaliserades begreppet hos spelarna 

som tog efter och imiterade ledarnas språk. Att vara ”kärring” ansågs vara feminint och killar som 

ansågs vara feminina kallades för “bög” (ibid:187). Den figur som tillskrevs dålig emotionell 

kontroll var “invandraren” (ibid:188). Enligt spelare, ledare och föräldrar kunde spelarna i 

invandrarlag inte kontrollera sina känslor utan att bete sig “våldsamt och hetsigt” när resultaten gick 

emot dem (ibid:188). För dem var idealet att istället använda sig av emotionell kontroll, d.v.s. en 

förmåga att hålla sina emotioner i schack både i med- och motgång. Fundberg oroar sig 

avslutningsvis över vilken inverkan det manliga fostrandet i pojklagskulturen kan komma att ge. 

Han menar att normerna från pojklagskulturen kan reproduceras och därmed gynna en 

genusordning där maskulinitet är överordnad feminitet och heteronormativitet råder samt en 

reproduktion av etnisk överordning där västerländska vita män är normen. Fundberg hoppas istället 

att det som sker inom gruppen är en reflexiv lek som de ej tar med sig utanför gruppen och därmed 

reproduceras inte heller olika stereotypa hierarkier vad gäller kön, etnicitet och sexualitet 

(ibid:197).   

 

2.1.2 Lagidrottens janusansikte  
Under ett års tid studerade en samhällsvetenskaplig forskargrupp ett ishockeylag bestående av 15- 

och 16-åringar (Rovio, Eskola m.fl., 2009:424-25). Spelarna fick svara på olika enkäter om lagets 

sammanhållning och med ledarna genomfördes kvalitativa intervjuer. Utöver detta så genomfördes 

deltagande observationer vid träning och matcher. Den tidigare forskningen som studien utgick 

ifrån tydde på att sammanhållning födde framgång och att framgången ledde till högre 

sammanhållning i ett produktivt samspel (ibid:422). Konformitet ansågs positivt då idrottsledare 

menar att en konform grupp är effektivare att organisera (ibid:422). Forskarna upptäckte dock att 

deras resultat tydde på motsatsen, d.v.s. att när lagets sammanhållning hade stärkts så hade lagets 

resultat blivit sämre (ibid:426). Forskarna förklarade fenomenet genom flertalet olika 

socialpsykologiska begrepp. Konformiteten i laget var hög vilket tog sig uttryck i att spelarna inte 

vågade kritisera varandra eller ifrågasätta laginsatsen (ibid:429). Det konforma beteendet hörde 

ihop med att grupptänk hade skapats, vilket visade sig genom att några få spelare med hög status i 

laget var de som förde spelarnas talan (ibid:430). Resten av gruppen följde efter som en grupp 

“fromma lamm” och yttrade varken kritik eller egna åsikter. 

 Den tysta konforma gruppen blev snarare kontraproduktiv eftersom feedback och öppen 

kommunikation reducerades (ibid:427). I början av säsongen hade laget presterat under sin förmåga 

och ledarna kallade till ett möte där alla fick ge feedback till lagets prestationer. Under detta möte 
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var tränarna ärliga och raka mot spelarna och krävde förbättringar gällande förberedelser och 

koncentration vid match och träning (ibid:427). Efter mötet sker en förändring och spelarna 

förändrar sig utifrån den feedback som ledare och spelare ger varandra. 

 Resultatet visade ett samband mellan feedback och bra resultat medan sammanhållning som 

leder till konformitet och grupptänk försämrar resultatet. Forskarna bakom studien menar inte att 

sammanhållning ska motarbetas, utan istället medvetandegöra vilka negativa konsekvenser det kan 

innebära i form av konformitet och grupptänk. Det gäller istället för ledare och spelare att skapa ett 

öppet kommunikationsklimat. 

 En studie som gjordes i Kanada med 12-17-åringar pekar också på att resultat- och 

prestationsfokus och sammanhållning är en svår fråga. För skarpt fokus på idrottsliga prestationer 

kan leda till sämre laganda genom en klyvning av gruppen (Jeffery-Tosoni m.fl., 2011). Studien 

genomfördes med både killar och tjejer från kanadensiska skolor som spelade antingen fotboll, 

ishockey, basket eller amerikansk fotboll. Syftet var att undersöka perceptionen av tillfredsställelse 

och sammanhållning av de som startade på planen (startspelare) och de som startade på bänken 

(avbytare) i ett ungdomslag (ibid:153, 156). 

 Resultatet från de frågeformulär, som innehöll åtta olika variabler av tillfredsställelse och 

sammanhållning som man kände i relation till laget, var att startspelare hade högre status i gruppen 

än avbytarna. Resultatet visar även på vad spelare och tränare ansåg vara syftet med utövandet av 

sporten: att prestera. Vidare redovisas att ungdomar som bytte lag eller slutade i laget innan 

säsongen var slut nästan alltid var de som ständigt fick vara avbytare (ibid:152). Avbytare upplevde 

att de inte fick utnyttja sina förmågor, att de hade lägre önskan av tillhörighet till gruppen och de 

distanserade sig även från de med högre status (startspelarna) (ibid:157). De förslag som studien 

föreslår är bland annat att tränare borde uppmuntra dessa avbytare genom att erkänna deras 

förmågor utanför planen. Ge dem social uppbackning så att de känner att de är del i laget både 

socialt och sportsligt. Peka på deras säregna egenskaper så att de får känna att de tillför något unikt i 

gruppen. Övningar borde även handla om att bygga gruppen utifrån tillit, samarbete och andra 

sociala förmågor än de rent idrottstekniska övningarna så att alla kan få fördelar, oavsett status i 

laget. Andra förslag är att skapa aktiviteter utanför idrotten som förenar gruppen där de med lägre 

status inte behöver känna sig marginaliserade p.g.a. deras status. Som slutsats bör studier som 

fokuserar på den sociala dynamiken lyftas inom lagidrottsforskningen genom att försöka involvera 

alla spelare i gruppen (ibid:157). En annan viktig slutsats är det faktum att frågan om man är en 

“startspelare” eller inte är en viktigt variabel när man ska försöka förstå ett idrottslag och hur den 

sociala miljön konstrueras av spelarna. Att få starta på planen eller som avbytare är inget man kan 

åsidosätta då det har en så pass stark förankring i hur man blir bemött i laget (ibid:158). 
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 Lagidrotters sociala sammanhållning kan alltså leda till en allt för homogen grupp 

samtidigt som sammanhållning i andra änden kan resulterar i en klyvning av gruppen. Forskningen 

om lagidrotter innehåller en dubbel natur där man omfamnar den sociala sammanhållningen 

samtidigt som man räds det klimat som kväver individen och kommunikationen.    

2.1.3 Andra aspekter 
Många studier har genomförts med syfte att undersöka föräldrarnas inverkan och betydelse för barn 

och ungdomars utövande av idrott. Forskning har visat att en allt för intensivt involverad förälder 

kan leda till att ungdomar känner sig känslomässigt fångade i sin idrott då de inte vågar erkänna om 

de inte vill utöva idrotten (Ede, Kamphoff, m.fl., 2012:6). Har en förälder istället varit för lite 

involverad i ungdomarnas idrottsutövande har det visat sig resultera i att ungdomarna visat 

bristande engagemang och hängivelse till idrotten (ibid:6). Med denna bakgrund gjordes intressanta 

rön i ett ishockeylag med killar, 13-15-år, från USA, Minnesota. Det visade sig att alla spelare ville 

att båda föräldrarna skulle involvera sig mer i själva utövandet men att detta inte överhuvudtaget 

påverkade deras inställning till utövandet av ishockey (ibid:12-13). I förhållande till vårt syfte valde 

vi att avgränsa de yttre sociala effekterna som kan förklara spelarnas handlande i laget. Att föräldrar 

spelar en viktigt roll i ungdomars relationsarbete råder det inga tvivel om men som studien av Ede 

& Kamphoff, m.fl. visar så har föräldrarna inte nödvändigtvis en lika viktig roll när det gäller att 

förstå ungdomars relationsarbete i pojklagskulturen i ett ishockeylag.  

 

3. Teori 
De teorier som kommer att användas till att analysera vår empiri är här sammanfattad med en 

motivering till studiens syfte, vilket samtidigt väver ihop teoriernas relevans i förhållande till 

varandra. 

 Genom de olika sociala interaktioner som laget ingår i skapas det interaktionsritualer. 

Interaktionsritualerna kommer utifrån Collins (2004) kategorisering att delas in i formella och 

informella ritualer. På så sätt ges en möjlighet till förståelse av interaktionerna och dess 

konformitet. Pojklagskulturens interaktionsritualer kan både vid ett lyckat eller misslyckat 

förfarande leda till att sanktioner uppstår. Teoretiskt kommer vi även utgå från 

hänsynsemotionssystemet (Scheff, 1990) som ett ytterligare verktyg till att förstå konformitet 

genom sanktioner. Genom att utgå från människans sociala band och behovet av att upprätthålla 

dessa förklarar Scheff hur vi känner stolthet när vi lyckas befästa banden och skam när de hotas. 

Maskulinitetsteori, såsom den kommer till uttryck hos  Connell (2008)  kommer i första hand att 

användas utifrån begreppen hegemonisk maskulinitet och marginaliserad maskulinitet. Som ett led i 

att förstå pojklagskulturen är antagandet att mannen är norm centralt vilket också inbegriper att 
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gruppen motsätter sig det som inte är norm. Maskuliniteten är en stor del av pojklagskulturen och 

således elementär att begripa för att kunna fullfölja studiens syfte. Maskulinitetsteorin understryks 

och kompletteras med en teori om manligt fostrande, vilken baseras på en etnografi genomförd i ett 

fotbollslag av Fundberg (2003). Fotboll är precis som ishockey en idrott som präglas av kamp och 

tävlingsmoment och Fundbergs studie är på så sätt relevant för vår studie. Fundberg studerar 

uppkomsten av olika maskulina fenomen och vi intresserar oss precis som Fundberg för 

uppkomsten av dessa men med tillägget av hur dessa upprätthålls genom sanktioner och även hur 

idrotten fungerar som en arena för maskulinitet. 

 

3.1 Definition av normer, kultur och normalitet 
Begreppet kultur är mångsidigt då det kan syfta på en mängd olika saker och kommer därför här att 

definieras. För att förstå vad vi i den här studien avser med kulturbegreppet är en genomgång av 

begreppen normer och normalitet nödvändig. Socialpsykologin definierar normalitet som 

kollektivets förväntningar på vad som är kulturellt önskvärt (Svensson, 2007:18). Normerna som 

finns inom kulturen kommer leda till att de individer som inte är konforma kommer att definieras 

som avvikare. Kulturens normalitet blir oftast tydligast när någon just avviker (ibid:17). Normalitet 

upprätthålls genom att kulturens normer och värderingar guidar individerna till hur de ska tänka och 

handla, samt genom att det till normer är kopplat sanktioner av positivt och negativt slag (ibid:19). 

Dock är aldrig en grupp uteslutande homogen tack vare människans komplexitet. Avvikare kommer 

att utmana normerna och på så sätt möjliggöra förändring (ibid:19). Utifrån normer kan vi förstå hur 

spelarna i pojklagskulturen socialiseras in i ett normativt beteende men också hur kulturen utmanas 

genom att spelare kan avvika från det normala (ibid:20). 

 

3.2 Interaktionsritualer som förklaring till konformitet 
För att en lyckad interaktionsritual ska äga rum krävs det att fyra olika villkor uppfylls. För det 

första krävs det att två, eller fler, människor befinner sig på samma plats så att de fysiskt sett, 

medvetet eller ej, påverkar varandra med sin kroppsliga närvaro (Collins, 2004:48). Det måste 

finnas en tydlig gräns gentemot utomstående så att deltagarna vet vilka som är ingår i 

interaktionsritualen och vilka som står utanför (ibid:48). Deltagarna ska också fokusera på en 

gemensam aktivitet eller ett objekt och de ska kommunicera tydligt med varandra (ibid:48). På så 

sätt blir de ömsesidigt medvetna om att deltagarna har ett gemensamt fokus. Det fjärde, och sista 

villkoret, innebär att deltagarna delar en gemensam sinnesstämning eller emotionell upplevelse 

(ibid:48). Den gemensamma sinnesstämningen leder till att vi mister delar av vår individualitet då 

vi fogar oss allt mer till gruppens värderingar och normer och konformitet uppstår (ibid:48). Om 
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något av villkoren inte uppfylls har man misslyckats med interaktionsritualen. Ett ishockeylag 

genomför exempelvis interaktionsritualer när spelarna träffas för att byta om tillsammans innan 

match eller träning, vilket är en informell ritual (ibid:49). En formell ritual utspelar sig exempelvis 

innan match när spelarna värmer upp tillsammans eller när tränarna tar till ton under 

träningsgenomgången på en given tid och plats (ibid:49). 

        Om ishockeylagets interaktionsritualer lyckas kommer det att resultera i fyra olika 

konsekvenser. Det skapas gruppgemenskap, solidaritet och tillit (ibid:49). Pojklagsspelarna känner 

emotionell energi vilket innebär en känsla av entusiasm, styrka, upprymdhet och villighet till 

initiativtagande (ibid:49). Om ritualen misslyckas kommer laget istället att dräneras på emotionell 

energi. Heliga objekt skapas hos laget och dessa behandlas med respekt och försvaras mot 

respektlöshet från utomstående eller deltagare i interaktionsritualen som inte agerar konformt 

gentemot symbolen (ibid:49). Till sist skapar interaktionsritualen moraliska känslor för laget 

gällande vad som är rätt och fel hos deltagarna (ibid:49). Överlöpare som är emot lagets moral är då 

samtidigt emot gruppen (ibid:49). 

        För att interaktionsritualerna ska lyckas är det viktigt med hög intensitet respektive densitet 

(ibid:116). Intensitet syftar till hur ofta ishockeylaget genomför ritualen och densitet till hur stor del 

av sin tillvaro som de väljer att spendera i gruppen (ibid:116). En tredje komponent för att 

interaktionsritualen ska lyckas handlar om centralt deltagande. Att vara en central deltagare innebär 

att individen agerar konformt istället för att vara en perifer deltagare som inträffar när man avviker 

(ibid:117). Den fjärde komponenten, som har starka samband med det centrala deltagandet, är att 

gruppen har så låg mångfald som möjligt (ibid:117). Den låga mångfalden och konsekvent 

upprepade ritualer kommer, enligt Collins, leda till högre solidaritet inom gruppen men också en 

homogen grupp där individerna är konforma (ibid:117). 

 

3.3 Hänsynsemotionssystemet och sanktioner 
En normal företeelse när vi interagerar i en grupp3 är att gruppen “belönar” oss när vi är konforma 

vilket vi är då vi “ställer oss i ledet”. Vi känner oss accepterade och invigda i det sociala 

sammanhanget. Detta sker i kontrast till det “straff” som vi riskerar när vi inte är konforma då vårt 

handlande strider mot gruppens sätt att handla (eller icke-handla) (Scheff, 1990:74). Straffet och 

belöningen är de negativa respektive positiva sanktioner som vi utsätts för beroende på vårt 

handlande i ett socialt sammanhang. Sanktionerna kan vara tydliga och synliga, som när de uttrycks 

i verbalt missnöje eller uppmuntran men de kan också vara subtila, i det närmaste osynliga, som när 

efterföljande tystnad kan vara en negativ eller positiv sanktion (ibid:74). 

                                                
3 Definitionen av grupp är två eller fler individer vilket i sammanhanget innebär att det som kallas grupp alltså kan vara 
“den andre” eller “de andra” 
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 Hänsynsemotionssystem är ett försök att förklara varför vi är konforma och ofta 

irrationella varelser när vi interagerar med andra individer (ibid:71-72). Scheff utgår från 

människans mest avgörande motiv; våra sociala band och upprätthållandet av dessa (ibid:4). De 

sociala band som vi har till andra människor kan vara olika starka och även olika till antalet. Som 

regel tenderar allt för starka social band att hämma vår individualitet och självständighet medan 

svaga sociala band skapar en stor distans till andra människor och vi riskerar att förlora tillgångar i 

det sociala livet (ibid:5-6). När vi interagerar med andra människor är emotionella klargöranden ett 

sätt att befästa sina sociala band mellan varandra (ibid:11). Klargörandet handlar inte endast om 

verbala uttryck som; “Bra spelat i dag!” eller “Alla är lika duktiga här!” utan även om dold 

emotionell hänsyn som parterna upplever mellan varandra, en slags samklang eller “attunement” 

(ibid:7). När de sociala banden befästs så känner vi stolthet. När vi upplever att de inte gör det så 

hotas våra sociala band och vi kan istället känna skam (ibid:15). Den emotionella energin som 

uppstår efter en lyckad interaktionsritual befäster sociala band mellan spelarna i laget som upplever 

en stolthet över sammanhållningen. 

 Scheff utgår ifrån att skam och stolthet närvarar i princip i alla ögonblick men att dessa 

emotioner som oftast har låg synlighet. Det är sällan vi registrerar synliga uttryck för skam och 

stolthet som en rodnad eller ett okontrollerat leende istället tar de ofta subtila uttryck genom en 

förnekelse eller överdriven reaktion än svårare blir det att registrera när emotionen inte tar sig 

uttryck över huvud taget, som en tystnad (ibid:71). Om vi återkommer till de “straff” som tidigare 

nämndes och kallar det en negativ sanktion så handlade det om en brist på hänsyn då vi utmanar 

gruppen vilket kan leda till en inre skam (ibid:71). På samma sätt är “belöningen”, den positiva 

sanktionen, något som normalt leder till stolthet för att man visat en yttre hänsyn. Känslan av skam 

kan alltså påtvinga oss en konformitet eftersom det är en smärtsam känsla (ibid:71,93). Betänk att 

“belöningen” även består i att slippa stämplas som avvikare. Det är också möjligt att den som agerat 

fogligt och konformt även känner en inre skam eftersom man egentligen har gått emot sitt rationella 

tänkande på grund av rädslan för att bli en avvikare som sanktioneras negativt (ibid:92). Rädslan för 

att bli avvikaren kan också vara en förklaring till varför både formella och informella 

interaktionsritualer kan se ut att ha lyckats fast de egentligen inte har det hos alla deltagare. 

 

3.4 Maskulinitet 
Hegemonisk maskulinitet utgör den maskulinitet som är den allmänt accepterade strategin som för 

närvarande råder i ett sammanhang. Centralt är att denna maskulinitet kännetecknas av en kulturell 

dominans där genushierarkin placerar det feminina i botten. Hit hör kvinnor, homosexuella och 

feminina attribut och beteenden (Connell 2008:115-116). Den hegemoniska maskuliniteten ser olika 

ut i olika miljöer och tidevarv och bestäms genom genusrelationerna, vilket samtidigt medför att 
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den är föränderlig (ibid:119). I en mansdominerad grupp är det vanligt att de flesta män inte lever 

upp till det hegemoniska mönstret men trots det så är man benägen att dra nytta av hegemonin 

genom att delta i det hegemoniska projektet. Enkelt sagt så väljer dessa män/killar att underordna 

andra, svagare, istället för att själv bli underordnad av den hegemoni som man inte lever upp till 

(ibid:117). De som exempelvis inte når upp till rent idrottsliga prestationer och andra förmågor som 

tillhör hegemonin kan därför inte klara av det hegemoniska maskulinitetstestet och måste förhandla 

sig ur situationen (ibid:71-72). Ett sätt att förhandla sig ur kan vara att visa samma ideal i ett annat 

forum, såsom social dominans eller fysisk överlägsenhet. Den hegemoniska maskuliniteten skapas 

då det finns ett samband mellan kulturella ideal och en institutionell makt (ibid:115). Ishockey har, 

som nämnts i bakgrunden, en historia av maskulint agerande och ishockey som kultur och idrott är 

idag institutionaliserad. Pojkar som börjar utöva idrott lär sig inte bara regler om spelet utan även 

normerna i den organiserade institutionen. De är ytterst få killar som når toppen och blir 

ishockeyproffs men det är maskuliniteten och hur den skapas som är kännetecknet för idrotten och 

idrottens institutionella hierarki och tävlingsinriktning (ibid:70). I sammanhanget är det viktigt att 

understryka att en anpassning normalt sker till den hegemoniska maskuliniteten i en bindningsfas. 

Här är tävlingslust, undertryckande av känslor och homofobi exempel på vanliga ingredienser. För 

att, i bindningsfasen, befästa sociala band i den hegemoniska maskuliniteten kan imiterande av 

andra i exempelvis interaktionsritualer bli ett medel för att få acceptans vilket så småningom 

resulterar i att spelaren identifierar sig med gruppen (ibid:152).  

Hegemonisk maskulinitet bärs upp av det kollektiva och det är endast i gruppen som den 

bor och verkar (ibid:141). I andra sammanhang kan andra hegemonier vara rådande och det är på 

detta socialkonstruktivistiska sätt som begreppet hegemonisk maskulinitetet används. 

De som inte lever upp till hegemonins mönster och som heller inte kan dra nytta av den 

tillhör de marginaliserade maskuliniteterna som hävdar sig gentemot andra på ett ofta våldsamt sätt 

(ibid:122). Våld mot andra män eller nedvärderingar och våld mot kvinnor och homosexuella 

utövas för att ta sig upp ett steg i hegemonins hierarki. När mannen inte kan dra nytta av hegemonin 

så blir han marginaliserad och uppträder på ett spektakulärt sätt (ibid:148). De som behärskar 

konsten att stillsamt dra nytta av den hegemoniska maskuliniteten är de som gynnas av den 

(ibid:220). Misslyckas mannen att anpassa sig till hegemonin på ett eller annat sätt vare sig det 

handlar om förmåga, disciplin, klass, eller etnicitet så kan man inte stillsamt dra nytta av 

hegemonin. I huvudsak kan sägas att män med marginaliserade maskuliniteter gör anspråk på makt 

som det egentligen inte har då man inte tillhör hegemonin och förtvivlat försöker man då dra nytta 

av den genom att bruka våld mot de som anses svagare eller hävda sig mot andra män (ibid:122). 

När man inte stillsamt kan dra nytta av kulturen brister man i visad hänsyn och för att dämpa 

smärtan av skam så förnekar man skammen vilket leder till ilska (Scheff 1990:88). Den 
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marginaliserade maskuliniteten kopplas ofta samman med invandrare, kriminella och fattiga i ett 

västerländskt patriarkalt samhälle (Connell, 2008:119). Viktigt att notera är att detta inte är fixerade 

karaktärstyper utan föränderliga, skapade som de är i en relationsstruktur (ibid:119). 

Maskuliniteter definierar den “verkliga” maskuliniteten genom att ta avstånd från det som 

är avvikande, det som är icke-maskulint (ibid:76). Den naturliga motsatsen till mannen i den 

hegemoniska genusordningen är det feminina och hit hör kvinnor och homosexuella i första hand. 

Inte ovanligt beskrivs heterosexuellt sex entusiastiskt, men kvinnan nämns i en underton av 

misogyni, som en “sängvärmare” (ibid:137). Som feminint ses egenskaper som att vara känslig, ha 

förmåga till djupa känslor och uttrycka dem samt att bry sig om andra människor (ibid:160). På så 

sätt kan maskuliniteter förstås utifrån vad det inte är. Vidare anses även mäns prestationer i 

idrottsvärlden vara mer värda än kvinnors vilket även kan rättfärdiga en förminskning av kvinnor 

samt en ökad stolthet inom maskuliniteten (ibid:253). Den gemensamma maskulina övertygelsen att 

vara bättre än kvinnor på ishockey kan vara ett exempel på en interaktionsritual som skapar en 

gemensam moral. 

Det är här viktigt att poängtera att män och maskulinitet inte är samma sak. 

Maskuliniteter är under ständig förändring och tar sig olika uttryck i olika sammanhang och 

kulturer (ibid:234-235). Hegemonin i en genusordning uppnås genom användandet av en kultur - att 

skapa en standard genom att hävda allmänt samtycke (konformitet) samt att ge vanrykte till de som 

inte duger till något (sanktioner) (ibid:223). 

 

3.4 Manlig fostran i pojklagskulturen  
Pojklagsfotbollen innehåller en pojklagskultur vilket samtidigt är en verksamhet där manlighet 

skapas, återskapas och iscensätts (Fundberg, 2003:19). Att spela fotboll4 innebär att pojkar fostras 

till män under rituella former (ibid:23). Maskulinitet skapas, omskapas och iscensätts utifrån tid, 

rum och de strukturella villkor som påverkar spelarnas beteenden i den aktuella situationen 

(ibid:23). Pojklagsfotbollen utgör i sig strukturella villkor där idrottsgrenar med kampinslag5 genom 

historien har betecknats och förklarats som maskulina (ibid:20).       

 Ett genomgående tema i Jesper Fundbergs avhandling kretsade kring normer och den 

normalitet6 som laget format. När pojklagsspelare kategoriserar sig själv som “vanliga”, blir de så 

kallade bärare av normalitet (ibid:196). Precis som Connell förklarar så kategoriserar man sig själva 

                                                
4 Ishockeykulturen innehåller också manlig fostran då likheterna mellan de båda idrotterna är stora. Se fotnot 5. 
5 Ishockey är precis som fotboll en idrott med inslag av kamp och fysiskt spel. På så sätt blir Fundbergs teori om manlig 
fostran även applicerbar på vårt fält. 
6 Fundberg använder sig av en definition av normalitet som överensstämmer med den socialpsykologiska som vi 
tidigare gått igenom; normalitet kan ses som ett balansmått som stadgar verkligheten genom att sortera in sociala 
företeelser i normala respektive icke-normala. 
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genom att kategorisera andra, och på så sätt förklarar man istället vad man inte är (Fundberg, 

2003:184). En homogen grupp vad gäller sexualitet7, klass och etnicitet formar gruppens bild av 

vad normalitet är (ibid:174). Ett sätt att stärka gruppens identitet är att skapa figurer8 som 

symboliserar attribut som gruppen inte identifierar sig med (ibid:184). Pojklagskulturens normalitet 

avspeglas i spelarnas olika föreställningar över vad som krävs för att utveckla sin manlighet, d.v.s 

vilka komponenter som manlig fostran inom pojklagskulturen innehåller. Manlig fostran och 

tävlingsfostran hänger ihop och desto högre upp i tonåren man kommer ju viktigare blir det att 

vinna (ibid:19, 98). Idealspelaren är en man som är framgångsrik genom att vinna. Under tonåren 

aktualiseras rangordning, det vill säga att vissa spelare blir åsidosatta på grund av deras bristande 

idrottsliga kompetens (ibid:99). När spelarna blir petade internaliseras budskapet att det gäller att 

bita ihop och träna hårdare, det finns inte utrymme för att beklaga sig över situationen utan det är 

upp till individen att förändra situationen (ibid:100). Med tävlingsfostran uppstår även en paradox 

när den vägs gentemot idrottens budskap om lust och samarbete (ibid:159). Spelarna balanserar 

mellan lust och tävlan där ledarna uttrycker ambivalens genom att tala om vikten av att ha roligt 

samtidigt som sämre spelare petas vid laguttagningar. Den lek som ska vara lustfylld präglas av ett 

resonemang bestående av “den som är med i leken får leken tåla” (ibid:157). Det verkar även finnas 

lust när det gäller tävlan och spelare verkar njuta av att mäta sina krafter mot varandra vilket 

resulterar i att de tävlar i allt från vem som spottar längst till vem som kan äta flest köttbullar 

(ibid:155). 

        Två saker som är förknippade med varandra men också med förvärvande av maskulinitet är 

en manlig kropp och förmågan att tåla smärta (ibid:33). En del i manlig fostran innebär att man ska 

lära sig att använda kroppen och göra den stark så att den tål, men också kan ge motståndare smärta 

(ibid:87). Kroppen blir på så sätt både medel och mål, den ska användas för att utföra en uppgift 

och det resulterar även i en stark, åtråvärd och skicklig kropp (ibid:89). Den maskulina starka 

kroppen ska tåla att utsättas för smärta och när det upplevs ska man bita ihop och fortsätta 

(ibid:136, 156). Omvårdnad och ömhet gestaltar sig genom att ledarna behandlar spelarnas krämpor 

med kylspray eller bandage, vilket har idrottsliga förtecken (ibid:126). Den verbala trösten uteblir 

och ersätts av att försöka lindra symtomen på den fysiska smärta man känner. Precis som när det 

gäller tävlingsfostran råder principen att bita ihop och på så sätt klara av smärtan. Idrotten blir 

därmed en kultur där styrka hela tiden idoliseras; “Idrott hyllar den starke, och föraktar den svage” 

                                                
7 Fundberg vill inte spekulera över vilken sexuell läggning som spelarna hade, men de uttryckte att de var 
heterosexuella och ett förakt mot homosexualitet (Fundberg 2003:174). 
8 De tre stereotypa figurerna är ”Bögen”, ”Kärrningen” och ”Invandraren” som beskrivit i tidigare forskning (Fundberg 
2003:174). 
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(ibid:157)9. Den hegemoniska maskuliniteten kategoriserar även den starke som maskulin och 

den svage som feminin (Connell 2008:115-116).   

        När man upplever smärta gäller det att kontrollera sina emotionssuttryck utifrån ett 

informellt system för vilka emotioner som är tillåtna i kontexten (ibid:92). Individer uppmanas att 

uttrycka känslor i rätt sammanhang, glädje vid framgång, besvikelse vid misslyckande och 

aggressivitet och ilska vid fysisk kamp (ibid:92). Trots acceptansen för emotionssuttryck så finns 

det normer som bygger på kontroll (ibid:91). Det ska uppvisas ett visst mått av ilska vid fysisk 

kamp med motståndare och besvikelsen får ej gå överstyr efter en förlust. Precis som Connell 

beskriver så är maskulinitet föränderlig och situationell och i det svenska idealet innebär det att 

spelarna ska vara utrustade med en viss emotionell kontroll (ibid:188). 

        Omklädningsrummet, menar Fundberg, är ett slags centrum för manlig fostran där 

informella och formella interaktionsritualer äger rum. I omklädningsrummet bildas en intim zon 

som startar med proceduren att byta om från sina vardagskläder till träningskläder (ibid:74). 

Omklädningsproceduren symboliserar övergången från det övriga livet in i gemenskapen med 

lagkamraterna och i den intima zonen hyllas den hegemoniska maskuliniteten där en grov jargong 

som är nedsättande gentemot kvinnor, invandrare och homosexuella tillåts till skillnad från i 

hemmet och skolan (ibid:80). 

 

4. Metod 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Vår vetenskapsteoretiska ansats är den förståelse- och tolkningslära som kallas hermeneutik 

(Allwood & Eriksson, 1999:73). Att vi har en hermeneutiska ansatsen innebär att vi försöker nå en 

ökad förståelse för den pojklagskultur som vi studerar (ibid:73). Hermeneutiken som skola vände 

sig emot den naturvetenskapliga positivistiska skolan och dess försök att nå objektiv sanning och 

strävar istället efter en ökad förståelse (ibid:75). 

 Den hermeneutiske vetenskapsteoretikern Hans-Georg Gadamer menar att ingen förståelse 

skapas från “scratch” utan att det finns en föregående förståelse (ibid:86). Det Gadamer beskriver är 

den så kallade förförståelsen som ska beskrivas innan man påbörjar sin studie. När vi stiger in i det 

fält vi ska studera, pojklagskulturen, tar vi med oss tankar om hur det kan komma att se ut. En stor 

del av förförståelsen baseras på våra egna erfarenheter av pojklagkultur men även om vi skulle 

sakna egna erfarenheter så finns det alltid en förförståelse. Den kan vara uppbyggd genom 

mediarapportering, vänners berättelser eller av ett vagt intryck som man kanske har skaffat sig när 

man träffat eller lyssnat på pojkar i 15årsåldern. Istället för att bortse från sin förförståelse så 

                                                
9 Citatet är hämtat från den svenska filosofen Torbjörn Tännsjö.  
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redovisar vi vår förförståelse innan vi påbörjar studien och utvärderar sedan den gentemot den 

empiri som fältet gett oss. Inom humanvetenskapen hade den dominerande åsikten tidigare varit att 

alla fördomar skulle åsidosättas för att nå den objektiva sanningen som naturvetenskapen strävat 

efter (ibid:86). 
Gadamer introducerade även begreppet hermeneutisk cirkel som syftar till hur forskaren 

blir till en del av studien (ibid:87). Tidigare var tanken att förståelsen av helheten skulle komma att 

prägla förståelsen av delarna, men den hermeneutiska cirkeln innebär att forskaren blev till en del, 

och delarna måste förstås för att förstå helheten (ibid:87). Vår historiska situation, d.v.s våra 

fördomar, förförståelse och kunskap i vår tid om ishockey, blir till elementära delar för att förstå 

och tolka det fält som ska studeras. Den hermeneutiska cirkeln innebär en förståelsehorisont där vår 

teori, syfte och förförståelse möter fältet och på så sätt nå en ökad förståelse (ibid:87). 

 Den hermeneneutiska skolans tolkningslära går även hand i hand med vårt val av kvalitativ 

metod. Kvalitativ forskningsstrategi utgår från en induktiv och tolkande ståndpunkt där vår teori får 

möta pojklagskulturen vilket sedan ska resultera i en ökad förståelse (Bryman, 2008:340-341). Den 

kunskapsteoretiska utgångspunkt som kvalitativ metod innebär kan beskrivas som tolkningsinriktad 

och är ett steg bort ifrån den naturvetenskapliga modell som tillämpas inom kvantitativ forskning 

(ibid:341). Istället vill vi förstå den sociala verklighet och det sociala samspel som sker i 

pojklagskulturen. Den kvalitativa metoden med dess ontologiska utgångspunkt är därför behjälplig 

utifrån vårt syfte att nå en ökad förståelse för pojklagskulturen. 

  

4.2 Förförståelse 
Våra barn- och ungdomsår har till stor del bestått av att utöva olika lagidrotter som bandy och 

fotboll. Det fanns en känsla av att i idrottslaget kunde man bete sig på ett annat sätt. Jargongen var 

mycket råare än den var i klassrummet och i andra sammanhang där man inte umgicks med 

idrottslaget. Vi skulle antagligen aldrig vågat säga samma sak utanför omklädningsrummet eller i 

ett sammanhang där vi inte var ensamma med fotbollslaget.  I pojklagskulturen var det mycket 

grupperingar och det förekom ständigt tjafs och småbråk i omklädningsrummet. De grupperingar 

som umgicks i laget umgicks även utanför pojklaget i skolan och andra sammanhang. Under dessa 

år skapade man en umgängeskrets kring idrotten och starka vänskapsband skapades som än i dag 

håller i sig.  

 Grupperingarna som fanns i omklädningsrummet försvann till stor del när det var dags för 

träning och match. Vid förluster kunde man skylla på en medspelare men vid vinster kändes det 

som att alla var en del av laget då gladdes tillsammans. I idrottslaget var det ovanligt att visa 

känslor som tydde på smärta eller att man var ledsen. Spelare som var dåliga förlorare och som grät 
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vid förlust ansågs vara barnsliga och detta avspeglade sig i hur dessa spelare bemötts i andra 

situationer av gruppen.  

Utifrån egna erfarenheter var 15-årsåldern en intensiv fas i puberteten. Man växer mycket 

och lagkamraterna hade även kommit olika långt i sin pubertet. Nyfikenheten på sex var stor och 

språkbruket blev grövre i takt med vetskap om sex, våld och andra delar som ansågs tillhöra 

vuxenvärlden. I allmänhet så ansåg man sig vara stor, i det närmaste vuxen och man såg upp till 

äldre män eller killar som hade gjort ”fräcka saker”. Detta kunde vara att ha flickvän och vara 

sexuellt aktiv, snusat, rökt eller drack alkohol o.s.v. Det fanns också en stor osäkerhet i den person 

man var och inte sällan använde man sig av kollektiva sammanslutningar för att positionera sig 

själv genom att hacka på andra. Samtidigt var moralen från den socialisation man genomgått en 

stark kraft som gjorde att man ofta ändå drog gränser och behärskade sig när grupptryck och 

mobbning blev allt för påtaglig. Genomgående präglades åldern av en osäkerhet inför, men 

samtidigt en vilja till att bli äldre och framförallt, vuxen. Man hade en diskrepant roll där man var 

ambivalent inför vuxenvärldens kval och ansvar.  

         Vi har inga egna erfarenheter från att delta i ett ishockeylag. Däremot är det vår bild av 

ishockey att idrotten är mansdominerad vad gäller vilka som utövar sporten men också gällande 

jargongen. Ishockey är en idrott som regelmässigt tillåter hårdare tacklingar och mer fysiska 

tillgrepp än vad de flesta andra lagidrotter tillåter. Eftersom sporten är så fysiskt krävande är vår tro 

att spelarna intar en traditionell mansroll10 i laget och att denna utgör normalitet.     

 

4.3 Metodval 
Studien genomfördes med hjälp av metoden deltagande observation. Metoden kännetecknas av ett 

simultant handlande där vi samtidigt som vi observerade våra informanter även deltog och 

samspelade med dem (Fangen, 2005:30). Den deltagande observationen innebar att insamlandet av 

data bestod i att vi studerade ishockeylaget i deras naturliga miljö (ibid:29). Att genomföra en 

deltagande observation i Pucksta innebar inte att vi skulle göra samma saker som spelarna gjorde 

miljöspecifikt, det vill säga byta om till ishockeyutrustning och delta i träning och matcher 

(ibid:31). Spelarna visste att vi var där på andra villkor och skulle säkerligen uppfattat det som 

underligt om vi hade deltagit i deras specifika aktiviteter. 

         Att simultant röra sig mellan de båda ytterligheterna, ett absolut observerande och ett 

absolut deltagande innebär att man helt enkelt ska undvika att hamna i någon av dessa ytterligheter 

(ibid:30). Om vi skulle sätta upp en filmkamera i omklädningsrummet och sedan studera filmen 

                                                
10 Traditionell mansroll avser den mansrollen som man kritiskt anser ha svårt för att uttrycka känslor och visa omtanke. 
Det avser alltså den mansroll som länge varit norm, en heterosexuell man som beskrivs som den “hårige mannen” 
syftandes på ett avstånd från det kvinnliga idealet (Connell 2008:217). 
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eller om vi blivit fullvärdiga deltagare genom att släppa vår observatörsroll, det vill säga ”go 

native” och bli uppslukade av fältet, så är vi inte längre deltagande observatörer (ibid:143). Om vi 

klarar av att hålla oss mellan ytterligheterna är vi istället deltagande observatörer som engagerar oss 

i samspelet vilket blir ett verktyg för den observation som genomförs (ibid:141). Vår observation 

faller under kategorin deltagande observation på deltid då vi studerar laget under de schemalagda 

aktiviteter som de har gemensamt men inte studerar dem i deras övriga vardagsliv och således inte 

lever med dem på heltid11 (ibid:109-111). 

 Deltagande observation innehåller liksom alla forskningsmetoder både för- och nackdelar. 

Av de många fördelar som finns med observationer och framförallt deltagande observationer så är 

förvärvet av förstahandserfarenheter kanske den mest fördelaktiga (Fangen 2005:32). Att studera 

ishockeykillar i en för dem naturlig miljö bidrog till att man som forskare kunde få ta del av deras 

verklighet som den såg ut vilket inte hade gått i en intervjumiljö där de skulle ha återberätta 

situationer utifrån deras upplevelse (ibid:32).Spelarnas upplevelser i sig är även dem intressanta och 

vi får ta del av dem genom informella samtal. Det var även deras spontana ageranden som vi till 

stor del studerade. Det är just detaljer och mindre uppenbara situationer som blir möjliga att 

upptäcka genom deltagande observationer (ibid:32). Exempelvis hur icke-verbal kommunikation 

och positioneringar i omklädningsrum innehöll rigida normer och hierarkier. En annan fördel med 

observationer är att vi under den tid vi tillbringade på fältet kunde ställa nya frågor som uppkom 

efter ett observationspass på det nästkommande passet och på så sätt arbeta hermeneutiskt med 

metoden (ibid:32-33). Vårt val av den kvalitativa metoden deltagande observation gjordes utifrån 

vårt syfte, att nå en ökad förståelse för Puckstas pojklagskultur. För att nå en ökad förståelse blir det 

användbart med observationsdata men även med diskursiv data som införskaffades genom 

informella samtal med spelarna som förbereddes med frågor utifrån studiens syfte. 

De nackdelar och den kritik av metoden handlar till stor del om forskarens ansvar att kunna 

tolka och förstå empiri så att inte data blir godtycklig (Bryman, 2002:269, 272). Det är inte lätt att 

problematisera vardagliga händelser och på så sätt få ut intressant data. Ett sätt som Fangen (2005) 

talar mycket om är att “låta sig överraskas” av fältet och sedan försöka förvandla intryck till ord och 

data (ibid:32). Även om detta ter sig som svårigheter och inte direkta nackdelar så kan material och 

resultat i en studie framstå som godtyckligt om vi inte tar hänsyn till metodens komplexitet. Det 

annars, kanske vanligaste problemet med just deltagande observation är forskarpåverkan12 

(ibid:142).  

                                                
11 Jmf. Katrine Fangen (2005:109) som studerade nazister under de olika möten som de hade under ett år. Hon 
medverkade på alla träffar men det kategoriserades som deltid då hon inte träffade informanterna utanför de 
gemensamma schemalagda aktiviteterna. 
12 Forskarpåverkan kommer att behandlas under avsnittet metodreflektioner där vi utvecklar hur vi försökte minimera 
vår forskarpåverkan. 
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 Våra förberedelser var till största delen teoretiska i form av spekulativa scenarion och 

olika metoder för hur vi skulle skriva anteckningar m.m. Vi genomförde inte någon praktisk 

förberedelse genom att t.ex. test-observera ett annat pojklag innan. Vårt första riktiga 

observationspass fungerade istället som ett pilotpass då det gav oss en förståelse för hur vi skulle gå 

tillväga med de kommande observationerna och vilka frågor som skulle ställas under de informella 

samtalen. Efter detta pass så satte vi oss ner med en bättre blick och förståelse för fältet och gick 

igenom hur vi nu vidare skulle disponera vår tid och koncentration utefter vårt syfte och vår 

teoretiska ansats i de kommande observationspassen.  

 En stor del av den inventering vi gjorde av fältet bestod av att studera tidigare forskning om 

maskulinitet, konformitet och pojklagskultur. Förberedelsen för det specifika fältet vi skulle 

undersöka bestod i att vi pratade med den ungdomsansvarige i föreningen som gav oss information 

om laget. Vi besökte föreningens hemsida för att lära oss namn men också för att se hur det gått för 

laget hittills under säsongen. På så sätt kunde vi tilltala några spelare vid namn och prata om de 

matcher de spelat. Som en förberedelse av vår deltagande observation utformade vi ett 

observationsschema (se bilaga) där vi operationaliserat elementära begrepp utifrån vår teori. 

Schemat kom aldrig att användas i analysen men det blev ett verktyg för att upprätthålla fokus 

utifrån vårt syfte. Motiveringen till att vi inte lade pannan i djupare veck i vår inventering av fältet 

var eftersom att vi ville låta oss överraskas av fältet (Fangen, 2005:78).  

 

4.4 Urval 
Vi har i första hand använts oss av ett teoretiskt urval (Bryman, 2002:290). Vår datainsamling har 

styrts av begrepp och teman utifrån vår teori och vårt syfte och sedan har de mönster och kategorier 

som vi funnit i gruppens interaktion fört oss vidare vid nästa observation (ibid:290). När vi valde att 

studera just Pucksta HC skedde detta ur ett så kallat bekvämlighetsurval då vi valde en stad nära oss 

rent geografiskt samt en kultur som vi har erfarenhet och kunskap av sedan innan. Detta är något 

som Fangen (2005) anser är naturligt och behöver därmed inte påverka vårt resultat negativt. 

(ibid:54). Vårt urval är även selektivt då enheterna (idrottslag, förening, stad, osv.) bestäms genom 

tidsförfogande, ekonomiska resurser och studiens omfång (ibid:55). Eftersom vi i studiens syfte 

ämnar att studera pojklagskultur och inte en förening eller idrott så har storleken på den sociala 

enheten hamnat inom rimliga gränser, omkring 30 ungdomar. Då vi av tidsskäl inte hinner lära 

känna alla deltagare i laget så har vi valt att koncentrera oss extra mycket på vissa spelare som vi 

anser har varit betydande för att förstå pojklagskulturen. Givetvis uppstod många av de 

interaktionerna vi haft med informanterna genom spontana och slumpmässiga möten, att man 

råkade sitta bredvid någon eller att någon ställde en fråga som mynnade ut i ett samtal (ibid:58). 
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Dock uppstod även närmare förda samtal med individer på fältet utifrån det teoretiska urvalet som 

nämndes ovan. I dessa fall har vi inlett interaktioner på ett mer strategiskt än spontant sätt.  

Vi har aktivt följt upp händelser som vi observerat genom att efteråt närma sig de spelare som 

närvarade vid händelsen med frågor som vi anser hjälpt oss att ytterligare förstå händelserna. På så 

sätt har vi styrt vårt urval utifrån vårt intresse av att besvara vår problemformulering. 

Genom att mönster och interaktioner upprepade sig kunde vi även avgöra när vi upplevde att fältet 

hade mättats vilket blev en indikation på att vi var klara med vår datainsamling (Bryman 2002:292). 

           Vårt fältuniversum är ett temadefinierat universum som kännetecknas av en särskild 

egenskap som i detta fall är att alla ingår i pojklagskulturen. I urvalet har vi aktivt valt bort de andra 

miljöerna som dessa ungdomar rör sig i som skola, hem, andra idrotter, etc. (Fangen 2005:58-59). 

Motiveringen till detta är att det är gruppen, ishockeylaget, som är vårt urval och inte spelarna 

utanför pojklagskulturen vilket tydligt definierar vår socialpsykologiska utgångspunkt. 

 

4.5 Tillvägagångssätt 
Att komma i kontakt och få tillträde ett idrottslag är inte alltid det lättaste även om det torde finnas 

betydligt svårare fält att få tillträde till i samhället. Den första kontakten vi gjorde med fältet var 

genom telefonkontakt till den ungdomsansvarige i Pucksta HC. Den ungdomsansvarige blev en så 

kallad portvakt som kännetecknas av att besitta en central roll för den miljö som vi ska studera och 

är därför ett ypperligt sätt att få tillträde till fältet (Fangen 2005:72). Efter några veckors 

mailkontakt och godkännande från styrelse och lagledare var det dags att göra vår första 

observation.  

Vi har haft en öppen roll som deltagande observatörer i en sluten miljö (Bryman 

2002:279). Vi har varit ärliga för spelare och ledare med studiens syfte och tydliggjort att vi inte- är 

intresserade över hur de presterar rent idrottsligt13. Efter att vi även fick presentera oss på nytt för 

nytillkomna spelare och ledare som varit frånvarande vid det första observationstillfället så ansåg vi 

att vi öppet hade tydliggjort vår roll som observatörer (Fangen, 2005:69). En problematik med den 

öppna rollen blev sedermera att föräldrar till andra spelare, motståndarlag och andra lag på 

träningsanläggningen inte nödvändigtvis visste vilka vi var eller gjorde, på så sätt hade vi även en 

dold roll i förhållande till dessa personer utanför laget (Bryman, 2002:279). Vi såg däremot inga 

etiska problem med detta då vi inte involverade dessa utomstående i vår studie mer än att de 

fungerade som kontext till den miljö som laget befann sig i. 

                                                
13 Vi var tydliga med att de inte skulle uppfatta oss som några talangscouter eller representanter från något ishockey- 
gymnasium som skulle observera hur skickliga de var på ishockey vilket de allra flesta tycktes tro innan vi berättade att 
så inte var fallet. Detta hänger även ihop med informationskravet som presenteras under etiska reflektioner (Bryman, 
2002:447). 
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Puckstas tränade alla vardagar i veckan utan torsdag. På lördagar och söndagar var det 

match där halva laget spelade ena dagen och resterande andra dagen. I regel spelade de bästa av 

spelarna på lördagen och de mindre bra på söndagen. Våra observationspass varade som längst fem 

timmar och som kortast två timmar. Totalt tillbringande vi ungefär 35 timmar tillsammans med 

laget. Vi anlände samtidigt som de första spelarna och gick efter att den sista spelaren hade duschat 

och bytt om. Passen var intensiva och de flesta var även lagda sent på kvällen och vi var som oftast 

färdiga mellan nio och tio på kvällen. Fältanteckningar gjordes kontinuerligt med hjälp av våra 

mobiltelefoner. Genom att ta fram mobiltelefonen istället för ett anteckningsblock smälte vi in i 

kulturen bland 14- och 15åringar som ständigt använder mobiltelefoner. Vi blev aldrig ifrågasatta 

eller underligt betraktade och vi kunde föra anteckningar samtidigt som vi observerade. Eftersom vi 

var två kunde vi komplettera varandra. När den ena ägnade uppmärksamhet åt att anteckna kunde 

den andra observera vilket också medförde att vi kunde skriva mer utförliga anteckningar än bara 

stickord. På förmiddagen innan observationspassen skrev vi rent gårdagens fältanteckningar. Under 

materialpresentationen och analysarbetet använde vi de färgkoder som vi under insamlandet av vår 

data hade märkt anteckningarna med. Färgerna stod för de olika begrepp och teman som studien 

behandlar. Genom att para ihop färgerna med varandra kunde vi senare se upprepade mönster som 

låg till grund för hur vi skulle använda vårt material i studien men också vilket empiri som var 

relevant.  

Passens intensiva karaktär med hög ljudvolym, skiftande miljöer (omklädningsrum, 

avbytarbås och gym) samt trånga utrymmen gjorde att vår roll som forskare pendlade mellan en mer 

observerande roll och ibland en mer deltagande roll. I omklädningsrummet utvecklades ett intresse 

från spelarna att lära känna oss genom privata och spontana samtal. Samtidigt som det blev en 

genväg till att skapa ett förtroende till spelarna genom att bjuda på sig själv så var detta en risk för 

att bli deltagare snarare än deltagande observatörer. Den analytiska distansen kunde trots allt bli för 

stor vissa gånger vid samtal med spelarna och vid dessa tillfällen utnyttjade vi tillgången av att vara 

två observatörer (Fangen 2005:139). När den ena av oss hamnade i situationer där den analytiska 

förmågan hämmades så kunde den andre av oss istället inta ett större ansvar i den ”analytiska 

bördan”. Med hjälp av ögonkontakt kunde vi signalera att den ena behövde den andres hjälp med 

det analytiska arbetet. I andra miljöer, som när spelarna var på isen, så intog vi en mer observerande 

roll då vi inte medverkade på själva isen. Från avbytarbåset kunde vi istället ta på oss olika 

teoretiska “glasögon” och använda vårt icke-deltagande till rena observationer. Denna roll fick tjäna 

som ett andrum mellan de mer intensiva tillfällena som framförallt skedde i omklädningsrummet. I 

förhållande till vårt syfte är en mer deltagande roll ett större empiriskt hjälpmedel än en mer rent 

observerande rollerna eftersom vi har varit beroende av ett förtroendefullt tillträde vilket vi uppnår 

genom interaktion med aktörerna (Bryman 2002:284). Utan ett förtroendefullt tillträde hade vi haft 
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svårt att kunna ta del av samtal och diskussioner som sker bakom tränarnas ryggar vilket är 

essentiellt för att förstå den kultur vi studerar (Fangen 2005:61).   

     

4.6 Tillförlitlighet och validitet  
Inom hermeneutiken så är tolkning av empirin en central del av analysen och även de slutsatser som 

studien till slut mynnar ut i. Den analys och de slutsatser som redovisas i denna studie är därför 

gjorda utifrån våra tolkningar och det är viktigt att komma ihåg att dessa aldrig helt kan vara fria 

från vår förförståelse. Tillförlitligheten, alltså reliabiliteten för studien, anger huruvida studiens 

mätningar är objektivt korrekta och huruvida studien kan upprepas av andra forskare med samma 

resultat. Detta positivistiska ideal är inget som denna hermeneutiska forskning strävar efter. Det är 

heller inget som vi gör anspråk på då vi mycket väl inser att studiens analys och slutsatser inte är 

generaliserbar till alla pojklagskulturer. Det vi generaliserar till är istället den teori som vi förhåller 

oss till genom hela studien (Bryman 2002:271). Den empiri som vi har samlat in genom 

observationer och samtal har en tydlig koppling till studiens syfte och analysen har sedan vävt ihop 

empirin med teorin. Vi anser att vi lyckats att studera det vi i syftet avser att studera. Metoden har 

gett oss en bred empiri som givit oss en kontextuell förståelse av fältet. Denna deskriptiva empiri 

har varit ett hjälpmedel till att nå den förståelse som studien syftar till men samtidigt har det gjort 

att vi fått avgränsa vårt material för att kunna nå en ökad förståelse för pojklagskulturen.  

 Under och innan observationen gjorde vi flera överväganden av vår roll som forskare och 

som deltagande observatörer i fältet. För att kunna få intressant data märkte vi att samtal där vi styr 

samtalsämnet mot olika kärnfrågor som vi sökte svar på var en effektiv metod. Samtidigt kunde 

detta leda till att spontaniteten uteblev och att endast vissa spelare deltog i samtalen eller att s.k. 

ögontjänare förställde sina åsikter och framstod i bättre (eller sämre) dager än det annars skulle ha 

gjort. Vi valde därför att inleda samtal med flera spelare och sedan se till att inte leda samtalet. Att 

byta plats med varandra och inte sitta stilla och lyssna med överdriven inlevelse var ett annat sätt att 

ta fokus från oss själva. När vi inte lyckades med detta och situationerna blev uppenbart präglade av 

vårt deltagande så underlät vi att ta med data från de situationerna i vårt material. Situationerna där 

vi märkte att vi fick ett för stort deltagande användes istället som ett verktyg till att få ökat 

förtroende och bättre relation till spelarna. Att använda mobiltelefonerna när vi antecknade på fältet 

var också en aktion i led med den assimilering vi gjorde till fältet då alla spelare använde sina 

mobiltelefoner regelbundet i omklädningsrummet. Detta är exempel på medvetna val som vi gjort 

utifrån strävan att inte själva vara styrande och förstöra validiteten för den analys som vi senare 

kom att göra. 
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4.7 Etisk reflexion 
När det gäller etiska principer i samhällsforskning brukar fyra olika aspekter diskuteras. Den första 

frågan man som forskare bör ställa sig är i fall studien kan komma att utgöra någon skada för 

deltagarna (Bryman, 2002:443). Skadan kan exempelvis innebära att deltagarna känner stress över 

vår närvaro eller att den leder till att de utför klandervärda handlingar (Bryman, 2002:443). Vi har 

försökt att reducera denna eventuella skada genom att förklara att vi inte är på plats för att studera 

eller värdera deras idrottsliga kompetens och att de deltar under konfidentialitet (ibid:445). Vi har 

därför valt att använda oss av fingerade namn på laget och spelarna. Ett etiskt dilemma uppstod vid 

ett tillfälle när det bara var vi kvar i omklädningsrummet samt två spelare, Casper och Tage, som 

varit irriterade på varandra under de senaste träningarna. De börjar kasta tejp på varandra vilket 

snabbt förvandlas till en brottningsmatch. Till en början skrattar den yngre och fysiskt mindre killen 

Casper och vi ingriper inte. Han ligger nedbrottad, kollar på oss och säger “hjälp mig, hjälp mig, jag 

menar allvar”. I den här situationen valde vi att säga åt Tage att resa sig upp och byta om. Det 

etiska dilemmat är en avvägning mellan vår roll som deltagande observatörer. Är det vår närvaro 

som gör att Tage vill visa sin styrka och brotta ner sin fysiskt mindre rival eller hade detta 

förfarandet skett utan vår närvaro? Vi valde att lämna vår roll som deltagande observatörer och 

avbryta situationen när Casper bad om vår hjälp trots att det kunde skada vårt tillträde då vi intog en 

förväntad vuxenroll. 

 Den andra aspekten berör samtyckeskravet vilket innebär ett godkännande från de 

presumtiva deltagarna i undersökningen (ibid:445). De presumtiva deltagarna ska få så mycket 

information om studien som möjligt, enligt ett så kallat informationskrav (ibid:445) Samtidigt vill 

vi inte öka vår forskarpåverkan vilket man riskerar att göra genom informationskravet. I vår studie 

problematiserades detta ytterligare genom att vi skulle studera minderåriga och att vi därmed även 

behövde målsmans godkännande. Vi valde därför att be vår portvakt att informerade spelare och 

föräldrar om syftet i studien och om dess upplägg. Vi skickade även ett personligt brev till spelare 

och föräldrar där vi informerade ytterligare om studiens syfte och konfidentialitet. I brevet 

bifogades våra kontaktuppgifter så att de som ville lätt kunde kontakta oss vid invändningar om 

spelarnas studiemedverkan eller övriga frågor. Ett tecken på att informationskravet hade uppfyllts 

fick vi då spelaren Kålle kom fram till oss och sa: “Ni måste vara helt chockade nu va? Visste ni att 

det var sånt här tjöt i omklädningsrummet? Att grabbar i den här åldern kan ha sånt snack... Ni har 

ju liksom kollat på vad vi gör i omklädningsrummet och varit med hela tiden”. 

 Tätt sammankopplat med samtycke- och informationskrav kommer den tredje aspekten vad 

gäller intrång i privatlivet, d.v.s i hur stor utsträckning man kan tolerera att man studerar 

informanternas privatliv (ibid:447). Syftet är att deltagarna ska få en ingående förståelse av studiens 

innehåll och på så sätt kan de göra avkall på att berätta saker som de anser är för privata (ibid:447). 
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Vissa ämnen är känsligare än andra, i vår studie rörde det sig mest om frågor kring sex och 

sexualitet och vi har inte börjat diskutera dessa frågor utan att deltagarna själva tagit upp det. När 

det gäller tillträde till privatlivet blir det än viktigare vad gäller konfidentiella krav (ibid:448). 

Den fjärde aspekten, att inte ange falska förespeglingar, är även den sammanvävd med de 

andra aspekterna (ibid:449).  Att ange falska förespeglingar om vårt syfte, vilket vi alltså inte 

gjorde, skulle minimera vår forskarpåverkan. Hade vi angett att vi var där för att studera deras 

idrottsliga kompetens så kan man anta att vår forskarpåverkan i omklädningsrummet blivit mindre. 

Materialet kommer enbart användas till just den här studien vilken tydligt framfördes innan 

observationen inleddes (ibid:443). 

 

5. Materialpresentation 
Materialpresentationen som följer är återgiven i en berättelseform för att läsaren ska kunna få en 

målande beskrivning av pojklagskulturen i Pucksta. Materialet är uppdelat i olika avsnitt som 

behandlar de olika delar som vi utifrån vårt syfte avser att besvara med hjälp av vår teori i det 

efterföljande analyskapitlet.   

 

5.1 Ett kliv in i ishockeyhallen  
Spelarna står otåligt redo vid båsdörren. De väntar på att ismaskinen ska göra rinken spelklar och 

så fort den lämnar isen kastar sig spelarna ut på den blanka isen på ett sätt som närmast kan liknas 

vid kossor som äntligen får bege sig ut på grönbete på vårens kosläpp (Fältdagbok 9/11). 
 När vi kliver in i den kalla ishockeyhallen möts man av en hög smäll när ett hårt skott tar i 

sargen. I nästa ögonblick får man väja för klubbspetsarna som sticker upp ur plastbackarna som 

spelarna bär all sin utrustning i; axelskydd, benskydd, armbågsskydd, handskar, byxor, skridskor 

och hjälmar. Inne i omklädningsrummet luktar det svett och eltejp, tejpen använder spelarna för att 

tejpa fast damaskerna runt benen och till att linda sina klubbor. Det smälls i dörrar och spelarna och 

materialarna14 irrar runt och sliter tag i en back med utrustning samtidigt som de hojtar och tjoar på 

varandra. Efter bara några minuter är omklädningsrummet proppfullt med killar som i sakta mak 

byter om till ett ispass som börjar om 45 minuter. På väg ut till avbytarbåset, där spelarna ska kliva 

på isen, får man se upp så man inte blir trampad på fötterna av någon med skridskor, väja för den 

drygt 170cm långa klubban som kan komma farandes eller en axel eller armbåge vid ett möte i 

korridoren. Under ispasset blir spelarna påhejade både på och bredvid rinken. Materialare, tränare 

och spelare som befinner sig i avbytarbåset slår i sargerna med klubbor eller händer för att heja på 

                                                
14 Materialarna håller bland annat ordning på vilka tröjor och damasker som ska användas för dagen, slipar även 
skridskor och håller ordning på utrustningen i omklädningsrummet. 



 28 

sitt lag. I pauser och mellan övningar så dricker spelarna vatten och de spottar och snorar på isen 

och i båset samtidigt som de pustar ut. Även här är det bra att se upp så man inte får en skvätt vatten 

eller saliv på sig (FD 5-16/11). 
 

 5.2 “De vet inget annat” 
Många i laget har spelat tillsammans flera gånger i veckan i flera år. Lagledaren Mats15 berättar för 

oss: “De har varit här fyra gånger i veckan sen de var sex bast, de vet inget annat” (FD 5/11). Ofta 

går spelarna direkt från skolan till ishallen. De har ett rum där de kan göra sina läxor och värma sin 

mat medan de väntar på att träningen ska börja. Flera spelare i laget har råkat ut för olika skador 

men de är ändå på plats i ishallen (FD 5/11-16/11). De gör sin rehabilitering och en av dem, 

Jonathan, menar att “Det är ingen idé att ligga hemma på soffan, bättre att visa framfötterna, det 

gillar tränarna” (FD 15/11). Efter rehabiliteringen stannar de dock kvar. De sitter med och pratar i 

omklädningsrummet med sina lagkamrater eller hjälper till att samla ihop puckar när spelarna har 

avbrott mellan övningarna. Puckstas spelare spenderar en stor del av sin fritid i omklädningsrummet 

och på en fråga vad som skiljer mellan klassen i skolan och laget svarade Kålle: “Ja, där det helt 

annorlunda, här är man mycket schystare mot varandra än i skolan, där slåss vi mycket mer”, vi 

undrade varför och Kålle svarade: “För man känner inte alla lika bra i skolan” (FD 16/11). 
 

5.3 Atmosfären och jargongen 
“Kom igen nu för fan gubbar!” (FD 5/11). Fyspasset är i gång och spelarna är trötta efter match i 

helgen. “Dra ihop rövhålen nu!”, “Ta i från pungen!” (FD 5/11, 8/11) hör man tränaren skrika när 

några inte tar i ordentligt under en övning. Fyspassen är tunga och det är alltid sämre uppslutning på 

fyspassen än på ispassen. Under fyspassen uppmuntras spelarna av varandra och tränaren till att ge 

allt. När en spelare säger att det gör ont blir han uppmanad att inte göra övningen och sluta gnälla.   

Ute på isen har spelarna mer energi och frenesi. En stor skillnad är att spelarna här har hela 

sin utrustning på sig vilket också medför att den fysiska kontakten är intensiv och hård. Det händer 

ofta att spelarna får ont och behöver sätta sig ned och vila i avbytarbåset under träningarna. Det kan 

handla om att man blivit tacklad eller att man fått en puck skjuten på ett ömt ställe där skydden inte 

täcker. Det är vanligt med känningar och smällar som när en av målvakterna får ett skott på 

masken: “Jag mår fan inte så bra, jag tror jag måste spy” och åker bort till avbytarbåset där en 

tränare säger: “Men spy då!” (FD 5/11). Det finns även återkommande inslag av fysiska lekar ute 

på isen där spelare skojbråkar med varandra men där även tränarna deltar emellanåt genom att 

                                                
15 Mats är ett fingerat namn precis som alla andra deltagare i studien. 
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exempelvis dra tröjan över huvudet på spelarna eller skratta när andra spelare börjar skojbråka 

mellan övningarna. 

I omklädningsrummet innan en träning utbrister Kålle att han tappat sin suspensoar i en 

vattenpöl utanför och att det nu kommer att bli kallt om rumpan. Han bemöts av “stackars liten, är 

den lite blöt?” samtidigt som några spelare börjar skratta år Kålle (FD 7/11). Samma spelare börjar 

sedan att beklaga sig över att han inte fått sitt favoritnummer på den tröja som han ska ha på sig 

under träningen. Efter ett tag utbrister andra spelare; “fan är du modefixerad?” och “ge dej 

Kålle!”. De säger att de inte orkar höra på hans gnäll över ett tröjnummer (FD 7/11). 

Under ett ispass hade ett skojbråk övergått till seriöst bråk mellan Tage och Simon i 

avbytarbåset. Tage frågar en av oss om vi såg när han bråkade med Simon. “Ja, det gjorde jag nog, 

är det mycket bråk på träningarna?” frågar en av oss honom. “Ja, det blir ju slagsmål ganska ofta 

när man får en klubba i ansiktet eller så” (FD 5/11). I nästa ögonblick flyger det en tejpboll stor 

som en tennisboll genom omklädningsrummet och landar på Timmy som sitter bredvid. Att kasta 

tejp på varandra är en annan lek som ständigt pågår i omklädningsrummet. En av oss frågade en av 

de uppflyttade spelarna från U-14, Casper, om hur han trivs i laget och han svarade storögt: “Asbra, 

de är asschysta!” (FD 9/11). I omklädningsrummet skojbråkas det även på ett sätt som påminner 

om det på isen men efter en match brottar Tage ner Casper och det gillas inte av andra spelare som 

säger “Sluta då Tage”, “Gå på någon i din egna storlek!” och “Det är bara för att du släppt in fler 

mål än Casper!” Tage säger “Håll käften!” och slutar att brottas med Casper (FD 11/11). 

Språket i omklädningsrummet är varierande grovt hos olika spelare. När spelarna pratar om 

sex och tjejer är språket överlag grövre, ord som “hora” och “fitta” förekommer emellanåt. Det 

förekommer att spelare då säger “Så säger man inte!” eller “Varför är du så taskig?” (FD 9/11, 

11/11) till den som yttrade glåporden. 

Den fysiska kontakten i framförallt omklädningsrummet består också av att man kramas och 

har intima stunder genom att exempelvis sitta i varandras knä och spela mobilspel eller hålla armen 

om sin bänkgranne (FD 9/11). Det är heller ingen som ifrågasätter dessa handlingar. Axel, som är 

poängkung16 i laget, ifrågasätter däremot när Love säger att han gillar att laga mat: “Åååhh han 

gillar att laga mat...” säger Axel efter att Love sagt: “Jag lagar det mesta, det är mitt intresse!”. 

Love fortsätter då att berätta om sitt intresse och fler spelare säger att de också lagar mat ibland (FD 

12/11). 

 

                                                
16 Poängkung kallas den spelare som gör flest poäng på matcherna. Poäng får man om man gör mål eller assisterar till 
ett mål. 
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5.4 “Är du homofob? - Eh, nej, jag skoja bara!” 
En stor del av den sociala interaktionen består av skämtsamma konversationer eller skojbråk. Det 

vanligaste att skämta om är homosexualitet, tjejer och sex. Det är inte heller ovanligt att man 

använder ironi när man skämtar; “Snygga strumpor Kålle!” angående dennes rosa strumpor, “jag 

vet, manliga!” (FD10/11). Vid ett tillfälle hör man någon utbrista: “Kåre blir ledsen när hans 

lillasyster slår han!” i från ena hörnet av omklädningsrummet varpå andra spelare garvar högt av 

förtjusning (FD 5/11). 

 En kväll när spelarna tränar på gymmet har det varit en konståkningsträning med bara tjejer 

på isen bredvid. Spelarna verkar inte bry sig speciellt mycket och i omklädningsrummet frågar en 

av oss: “Är ni bättre än de tjejerna på skridskor?” Salle svarar: “Jaa, alltså de har ju taggar på 

skridskorna vilket ger dem bättre fäste i isen”. På frågan om han någon gång funderat på att börja 

med konståkning svarar Salle att det “aldrig var aktuellt” och flera spelare garvar. En stund senare 

börjar tre killar diskutera konståkning i ena hörnet: “Jag har en killpolare som åker konståkning” 

säger Simon. Jonathan frågar: “Fortfarande?” varpå Simon säger att han tror det och i samma 

sekund går Max förbi och säger: “Gay!” och alla runt omkring garvar (FD 6/11). 

 Ibland har undertonen av att man skämtat varit oklar och då har det förtydligats. Ett exempel 

på detta var när vi satt några stycken i omklädningsrummet och diskuterade tv-serien “How I met 

your mother”. Tage berättar att hans favorit i serien är “Ted” eller “Marshall” varpå en av oss frågar 

varför inte den tredje manliga karaktären Barney var en favorit. Tage svarar med att säga: “Meeeeh, 

han är ju bög på riktigt ju!!” Jonathan, som lyssnat frågar då Tage: “Är du homofob eller?” Tage 

säger då: ”Eh, nej jag skoja ju bara!” (FD 5/11).   

Under första dagen undrar Tage och Kålle vad vi ska göra för något i Pucksta då dem inte 

riktigt hade förstått det under presentationen; “vad är det ni ska kolla på sa ni?” Vi svarade att vi 

skulle observera gruppen utifrån ett socialt perspektiv. En av killarna säger då: “vi har jävligt bra 

kommunikation i duschen asså, man säger bara tappa tvålen och bend over’”. Samtalet forsätter 

med om vem som brukar vara “mottagare” och vem som brukar “ge” samtidigt som de tjuter av 

skratt. De frågar sedan en av oss: “Har du legat med nån tjej eller är du böjd åt andra hållet 

kanske?” Båda skrattar högt (FD 5/11).  

 

5.5 Samtal om tjejer  
Samtalsämnet i omklädningsrummet har vid upprepande tillfällen handlat om tjejer. När de talar om 

tjejer i skolan och visar bilder på sina mobiler eller facebook benämns tjejer i termer som “den 

blonda/brunhåriga”, “den snygga”, “den feta” o.s.v. Under ett fyspass hör man fystränaren Adam 

ropa: ”Sluta svanka, ni vill väl inte se ut som Pamela Anderson?” (FD 14/11). När en av oss 

frågade om någon har flickvän svarar de att Linus har det varpå han svarar: “Eh, njaa, jag vet inte” 
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och slingrar sig (FD 13/11). På frågan om de haft några tjejer i sitt lag under åren svarar Sebbe 

snabbt: “Nej, de skulle aldrig våga” (FD 12/11). En annan spelare, Max, berättar att det finns en 

tjej som spelar i ett annat lag som de har mött som är; “jävligt bra” och några andra spelare 

instämmer (FD 12/11).  

Kålle har blivit kallad söt av en tjej och han utbrister: “Man vill ju fan inte bli kallad söt av 

en tjej, det är ju brudigt. Det är ju sånt de kallar efterblivna hundar, vad som helst utom det, ja 

alltså inte taskiga grejer men du förstår...” (FD 16/11). Vid ett samtal med Sebbe så frågar han en 

av oss om vi har flickvän, vilket han undrade eftersom “man måste ju få ligga lite!”. “Är inte tjejer 

bra till annat då?” undrar en av oss; “Jo, städa och diska osånt”, Sebbe ler finurligt och fortsätter 

att snöra skridskorna (FD 14/11). 

Vid ett tillfälle när killarna diskuterar sex berättar en spelare om sina sexuella upplevelser 

och det sprids en nyfikenhet. “Jag knullade med henne, sen drog jag hem” några spelare tjuter av 

skratt och undrar: “Drog du hem!!? Hahaha!”. En annan spelare fyller i; “Tjejer vill ju att man ska 

vara med dem och allt det där men det orkar man ju inte”. Sedan diskuteras dem om hur många de 

har legat med. Flera spelare nämner att de varit med sju, nio eller tolv medan en spelare säger att 

han inte har legat med någon (FD 9/11).  

 

5.6 “Hur mycket väger du?”  
Ishockey en fysiskt sport där kroppen används för att tackla motståndaren men även i andra 

sammanhang. Mellan övningarna på isen händer det att spelarna slashar17 varandra och spelarna kan 

då ge igen genom olika fysiska tilltag (FD 5/11). Föreningen och tränarna har betonat hur viktigt det 

är med fysiken genom att uppmana spelarna till att gå upp fem kilo i vikt under säsongen och detta 

kontrolleras genom att spelarna väger sig en gång i veckan. En av spelarna går upp på vågen och 

säger besviket: “Jag väger bara 40 kilo”. Det står en lagkamrat brevid som utbryter: “haha, bara 

40...klenis!”. “Jag skojar ju bara, jag väger 50...” säger spelaren på vågen och han får till svar: 

“Ja, shit, jag tänkte väl...”. Dagen efter invägningen fortsätter diskussionen om spelarnas vikt. Kåre 

berättar för Kålle om sin vikt: “Jag väger 51, vad väger du?” varpå Kålle svarar, “Jag väger 47. 

Kåre utbryter i skratt, knyter näven och säger: “Då väger jag mer än dig!” (FD 7/11). I 

omklädningsrummet börjar några spelare kommentera en annan spelares tofflor: “Hur kan man 

spela när man är så lite, kolla vad små dom är!” “Vad tror ni det är för storlek?” “Det finns inte 

ens sådär små storlekar” och gruppen bryter ut i skratt. När det visar sig att man är större och väger 

mer än sin lagkamrat börjar man ofta skratta eller så visar ett vinsttecken18. 

                                                
17 Slashing innebär ett regelbrott där man slår en motspelare med sin klubba (NHL, 2012). 
18 V-tecknet, knyten näve eller en ”high five” med en lagkamrat. 
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 Under ett samtal med Kaj frågar vi honom om hur mycket han väger; “Jag väger 72, men 

det är inte mest i laget, en kille väger 82” och vi frågar om det är viktigt att väga mycket: “Ja, asså 

det är viktigt när man ska tacklas” (FD 10/11). Under våra observationer är det aldrig någon som 

gnäller på tacklingarna utan istället bemöts dessa med entusiasm från både spelare och ledare. “Det 

var skitkul att börja tacklas” svarar Elias när vi frågar om hur det var när de blev tillräckligt gamla 

för att börja tacklas19 (FD 9/11). Under en match jublar tränarna när Simon delar ut en hård tackling 

och en av tränarna säger: “Vilken propp av Simon alltså!” (FD 9/11). 
 

5.7 ”Det är bara på med lite vatten och köra igen” 
Innan ett ispass satte en av oss ner med Johan och frågade om han var sliten efter matcherna i 

helgen: “Litegrann, man känner sig sliten här och där”. På frågan om det är vanligt förekommande 

att man spelar med smärta svarade Johan: “Man har typ alltid nån liten skada, klart det kan smärta, 

men man vänjer sig typ, man har lärt sig.”. Flera spelare i laget var drabbade av långvariga skador 

som överansträngning, brutet nyckelben, ryggskador och uttänjt ledband. Under varje träning och 

match var det någon spelare som fick ont någonstans. På ett fyspass känner Kaj av sin 

överansträngning i foten. Han grimaserar och väser “fitta” (FD 5/11). Ingen av lagkamraterna 

reagerar varken över det Kaj säger eller hans ansiktsuttryck. Under samma träning sitter vi i 

avbytarbåset och observerar träningen då Kålle kommer inhaltandes från isen och vi frågor hur det 

är med honom: “Mitt benskydd åkte ner lite, så åkte jag in med knät i sargen, men det är bara på 

med lite vatten och köra igen” säger Kålle och slänger sig ut på isen igen för att delta i en skridsko- 

och skottövning. En annan spelare skjuter ett skott som tar illa på Tages axel. “Aaaaaj” vrålar Tage 

och åker ut och sätter sig i båset. Han sköljer sin axel med vatten, tar en smärtstillande tablett och 

pustar ut. Ingen av lagkamraterna frågar hur det är med Tage utan en spelare som ropar: “In på isen 

då Tage, vi kan inte köra utan målvakt” (FD 5/11). En annan målvakt skadar sig också under 

övningen och åker till båset och gömmer sitt ansikte i tröjan varpå en av tränarna åker dit och frågar 

om han är skadad och får ett ja till svar, “Men gå av isen direkt om du är skadad då, man kan fan 

inte spela skadad” (FD 5/11). Under varje träning återupprepar sig liknande mönster. En spelare 

skadar sig, åker ut och vilar och får ingen notis från lagkamraterna utan de fortsätter träna som om 

inget har hänt.  
 Det finns undantag där spelarna uppmärksammar sina lagkamraters smärta. Under ett 

fyspass springer en av spelarna, Adde, in med axeln i ett elskåp och vrålar ut sin smärta: “Hur gick 

det?” frågar Jonathan och springer fram till sin lagkamrat och Adde svarar: “Jo då, det är lugnt 

fan”. Jonathans oroliga min byts ut mot en lättnadens suck och han säger: “Bra, shit jag trodde du 

                                                
19 Från och med 12 års ålder är det tillåtet att tacklas. 
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slog i huvudet” (FD 7/11). Under ett ispass gör Timmy sig illa och börjar gråta. Han åker sakta ut 

mot avbytarbåset och gör ingen ansträngning för att dölja tårarna som rinner nerför kinden. Simon 

åker fram till Timmy, lägger armen runt hans axel runt honom och frågar: “Hur gick det? Det går 

över snart!”. Jens går fram till Timmy, ger honom en klapp med klubban på benskyddet och 

erbjuder Timmy att låna vattenflaskan av Jens. Jonathan berättar vid ett tillfälle för oss om när han 

bröt nyckelbenet efter en tackling under en match: “Jag föll ihop, det blev helt svart bara”. “Var 

det någon som gav igen på han som tacklade dig då?” undrade vi varpå Jonathan svarar: “Nej alla 

undrade bara hur jag mådde och sådär” (FD 5/11). 

 I omklädningsrummet pratar Linus och Salle om hur de ska göra med ishockeyn efter 

säsongen eftersom laget kommer splittras då vissa inte är tillräckligt duktiga för gå över till elitnivå 

nästa säsong. Linus säger till Salle att han ska sluta med ishockeyn men Salle däremot har andra 

planer, han ska byta till en annan ishockeyförening. En av oss frågor honom om han är besviken 

över att behöva byta lag och Salle svarar: ”Det är bara gilla läget. Jag vill ju helst spela i Pucksta 

HC”(FD 12/11).   
 

5.8 Glädje och ilska 
Den vanligaste emotionen som spelarna uttryckte var glädje. Glädje uttrycks ofta vid lyckade 

idrottsliga prestationer, när man slår en bra passning, när målvakterna gör en bra räddning eller när 

man lyckas göra mål (FD 5/11-16/11). Tränarna uttrycker också glädje och är oftast de som jublar 

högst av alla och slår klubban i isen eller sargen. Vid misslyckande blir spelarna istället sura. Under 

en träning missar Ola en bra målchans och förlorar sedan en närkamp när han blir nedtacklad. Ola 

skriker: “Fan!” och dunkar klubban i isen samtidigt som det försvarande laget jublar. “Fan vad 

härligt att ni visar känslor gubbar” säger tränaren Emil och lutar sig mot den assisterande tränaren: 

“Ola surnade till lite, såg du? Fan vad gött!” (FD 9/11). Elias har under en match blivit hårt tacklad 

av en större motspelare. Han åker upprört ut till avbytarbåset. “Han är ju helt dum i huvet” säger 

Elias och slår klubban hårt i sargen. Emil skyndar fram till honom, tar tag i honom och säger: “Ta 

det lugnt Elias, ta det lugnt!”(FD 10/11). Under periodpausen på väg in i omklädningsrummet 

fortsätter Elias vara irriterad. Han slår med klubban i väggen och stampar i golvet. Simon går fram 

till honom, lägger sin hand på hjälmen och säger: “Kom igen bah!”. Efter matchen som Pucksta 

vann med 7-1 frågar vi Salle i fall den store motspelaren som tacklade Elias och Salle var jobbig att 

möta och om han hade varit grinig: “Han gick på steroider typ [...] men jag hade också vart grinig 

om jag torskat med 1-7”.  
 Efter en träning är Kålle glad eftersom tränaren sagt att han kanske ska få spela på 

söndagen. Kålle springet glatt runt i omklädningsrummet och duschen och sjunger upprepade 
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gånger frasen: “Jag ska få spela på söndag”. Jens blir irriterad på Kålle och säger: “Han sa 

kanske!” och “Jag hoppas du blir petad!”. När Kålle inte slutar sjunga så är det fler spelare som blir 

irriterade och ber honom att sluta sjunga (FD 9/11). 
 

5.9 ”Hela vägen in i kaklet!” 
Under ett fyspass blir Ola imponerad av Stefan: “Wow Stefan, vilka jävla benböj, sjukt djupa” (FD 

6/11). På andra sidan gymmet genomför tre spelare en övning där man ska kasta en boll mellan sig 

medan man står på ett ben. “Men åh, ta i lite då vafan!” “Asså fan, är det svårt att sikta eller?” 

Efter att spelarna avslutat ett ispass med matchspel ger Kaj beröm till Marcus: “Två mål i samma 

byte, grymt!” varpå Marcus svarar: “Det är bara tur” men Kaj håller inte med; “Nej det är 

skicklighet!” (FD 9/11). Även tränarna kommer med feedback till spelarna: “Det där är ett perfekt 

skott” eller “fan vad kasst, gå rakt på mål gubbar” (FD 9/11). Under en match med andralaget blir 

tränaren Tom irriterad efter att laget släppt in många mål och tar en time out20: “Det är fruktansvärt 

dåligt där ute idag. Är det någon som vill spela hockey?” Spelarna nickar och ledaren fyller i: “Då 

går ni ut och visar det” (FD 11/11). 
 Varje onsdag avslutas fyspassen med att de springer intervaller där fystränaren manar på 

spelarna: “Ni orkar gubbar, jag vet att ni har det i er, hela vägen in i kaklet!”(FD 7/11). Det skiljer 

mycket i löpkapacitet mellan spelarna men alla spelare får hejarop och peppning från lagkamraterna 

trots att man ligger 10 sekunder efter: “Kom igen”, “du orkar sista biten”, “grymt jobbat” skriker 

spelarna till sina lagkamrater när de hamnat på efterkälken och har 50 meter kvar. Vid ett fyspass 

struntar Sebbe i Adams instruktioner genom att inte göra övningen ordentligt när Adam kollar bort. 

Levi märker direkt att Sebbe inte gör övningen ordentligt:” Är det där sprint Sebbe? Haha...”, “Du 

gör ju fel Sebbe!” (FD 14/11). Senare under fysträning är det återigen dags för intervaller. Adam 

går runt och peppar alla inför det femte varvet men Sebbe säger att han vägrar köra då han har ont i 

magen. Linus säger då: “Kom igen Sebbe, kör, det kan bara göra dig gott” och Kålle instämmer: 

“Du har krafter kvar, kräma ur det sista nu!” (FD 14/11). Till slut springer Sebbe ett sista varv och 

när han kommer på spurtrakan ställer sig spelarna upp och applåderar och hejar på. När Sebbe går i 

mål delas det ut high fives till honom och han sätter sig sedan och vilar med resten av laget. Efter en 

träning sitter en av oss bredvid Ola och frågar: “Har ni lärt varandra att ge beröm?” och Ola 

svarar: “Ja, de säger att vi ska peppa varandra och ta hand om de nya och ge beröm och sådär, det 

har vi lärt oss sen U-9” (FD 12/11). 

 Många övningar på isen handlar om att vinna i form av att dribbla av sin lagkamrat eller 

göra mål på målvakten. Jonathan berättar att tävlandet är roligt och ger motivation (FD 11/14). I 
                                                
20 En gång varje period har respektive lag rätt att ta en 30 sekunder lång paus för att samla laget vid avbytarbåset (NHL 
2012b) 
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omklädningsrummet utspelar det sig också aktiviteter med olika tävlingsinslag. En återkommande 

händelse är tävlingar i armbrytning mellan spelarna (FD 12/11, 14/11, 16/11). Spelarna ställer då 

upp sig kring ett bord och de tävlar med båda vänster och höger arm. Jubel utbryter hos vinnaren 

medan förloraren ofta hänvisar till att armbrytning egentligen bara handlar om teknik och att man 

därmed egentligen inte mätt vem som är starkast. 
 Tage och Simon börjar i omklädningsrummet diskutera hur dyra hus som deras familjer 

äger. Tage frågar: “Hur mycket är ditt hus värt Simon?” varpå Simon svarar: “5-6 miljoner 

ungefär”. Tage säger då att hans hus är värt “sex, sju, åtta eller kanske till och med nio miljoner, 

och det är bara ett av våra hus”. “Jaja, men jag menade bara marken, och vi har ett hus till som är 

lika dyrt” svarar Simon medan Tage direkt kontrar med: “Vi har tre hus, alltså riktiga hus att bo i, 

inte bara sommarstugor” (FD 5/11). Det diskuteras också andra materiella ting som utrustningen. 

Axel tar upp sina skridskor och säger: “Kolla grabbar, 4000 kostar dom”. Magnus kontrar fort : 

“Och? Mina kostar 6000” (FD 14/11). Axel och Linus pratar och plötsligt frågar Axel: “Vart sa du 

att du bodde Linus?” när han inte får något svar säger Axel: “Just det, Håvby21...Jävla sosse...”. 

Innan träningen pratar spelarna ofta om hur många mål de kommer göra eller vem de ska dribbla 

av. Två spelare triggar varandra: “Akta dig idag, jag kommer köra över dig” vilket bemöts med 

“Okej, gör det, du kan alltid försöka, men du kommer bli proppad” (FD 14/11).  
 

5.10 ”Nu får du vara tyst, vi försöker ladda här” 
När fyspasset ska inledas ropar fystränaren Anton: “Hej gubbar, nu kör vi”. Spelarna samlas i en 

halvring runt Adam och majoriteten är tysta och bortsett från de som står i utkanten av halvringen 

som retas med varandra eller småviskar till varandra (FD 5/11-14/11). När spelarna inte ställer sig 

tysta i en halvring direkt runt Adam så skriker han “lyssna!” eller blåser i sin visselpipa (FD 5/11, 

14/11).  
 Innan ispassen kommer tränarna Emil och Janne in i omklädningsrummet och berättar 

vilken uppvärmningsövning som gäller; “vi kör den vanliga gubbar, två och två” (FD 5/11, 7/11, 

9/11). När Emil ger instruktioner innan träningen sitter spelarna. Under en instruktion när Jens inte 

är tyst ryter Emil ifrån: “Håll käften Jens!”(FD 14/11). “Det vanliga” innebär att spelarna åker flera 

varv runt isen två och två och passar pucken mellan sig, sedan följer en uppgörelse om pucken där 

spelarna gruffas22 och tacklas eftersom det gäller att hålla pucken för sig själv medan den andra 

försöker erövra den. Efter uppvärmningen blåser Emil i sin visselpipa och spelarna samlas runt 

honom i en halvring. Emil står upp medan de flesta spelarna sitter ned med ena knät i isen och 

                                                
21 Fingerad ort som har tydlig arbetarklasstämpel och som ligger en bit utanför den stad som Pucksta HC ligger i.  
22 Gruffandet innebär att de åker runt och småkivas genom att tackla och knuffa varandra. 
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lyssnar på hans instruktioner under tystnad. Emil visar på en tavla vilken övning som ska göras 

och dirigerar spelarna till olika delar av isen med olika instruktioner.  

När fredagsträningen är färdig kommer Emil och Janne in i omklädningsrummet för att 

berätta vem som spelar i första respektive andralaget under helgen. Hela händelseförloppet sker 

under tystnad från spelarnas sida bortsett från en spelare som suckar och en som lågt viskar “yes” 

och knyter näven (FD 10/11). Efter att ledarna lämnat rummet går Tage, som ska spela med 

andralaget, fram till Kåre och muttrar: “Jag fattar inte varför jag är petad, jag trodde det var de 

bästa som spelade med förstalaget”. Kåre svarar genom att säga “kämpa hårdare då” (FD 10/11). 

Förutom Tages besvikelse är det ingen av spelarna i andralaget som kommenterar laguttagningen 

negativt.  
 På lördagen är det dags för förstalaget att spela match. De samlas 90 minuter innan 

matchstart och tränaren Emil kommer in i omklädningsrummet när det är en timme kvar. Ungefär 

halva laget är i omklädningsrummet och resten är ute och tränar på skottrampen23 eller kollar på en 

annan match. Tränaren Emil kommer in i omklädningsrummet; “Vart är resten av gänget?” Max 

svarar snabbt: “De är ofokuserade”. När vi frågar Max om han blev irriterad över att alla inte var 

tillsammans i omklädningsrummet svarar han: “Det är trist när vissa är ofokuserade, men man vill 

ju inte vara nån fröken” och ger oss ett snett leende (FD 11/11). Spelarna kommer in i 

omklädningsrummet i spridda skurar och dem är sedan ombytta och klara med 20 minuter kvar till 

matchstart. När Emil pratar inför laget är spelarna tysta och lyssnar. Emil berömmer spelarna för 

hur bra han tyckte de spelade senaste matchen och han vill se att de krigar för varandra som ett lag 

även denna match. Med fem minuter kvar samlas hela laget i en ring och lagkapten Simon tar ton 

och de andra följer “Pucksta! Pucksta! Pucksta!”. 
 På söndagen är det andralagets tur att spela match. Under uppvärmningen, som lagkaptenen 

Linus håller i, springer laget i olika klungor. Linus springer först av alla och vänder sig om och 

skriker till de bakomvarande klungorna “Varför springer ni så sakta för?” ”För att det är 

uppvärmning, lugna dig...” svarar Love och några omkring honom börjar skratta. I 

omklädningsrummet är det högljutt och Tage springer runt och knuffar några lagkamrater och 

skriker på dem. Love utbrister då: “Kan du va tyst Tage, jag försöker fokusera” varpå Tage svarar: 

”Håll käften bara”. Simon går då fram till Tage; “Nu får du vara tyst, vi försöker ladda här” och 

sedan säger Simon till oss “Den där killen är för mycket bara, så jädra dåligt när man ska 

fokusera”. När det börjar närma sig match kommer tränaren Tom in i omklädningsrummet och tar 

till ton; “Jag vet att ni kan, jag vet att ni orkar”. Spelarna sitter tysta, tittar på tränaren och lyssnar 

när han avslutar med “Men framförallt, gå ut och ha jävligt roligt”. De sjunger sedan samma ramsa 

                                                
23 Skottrampen är ett ishockeymål som står uppställt brevid rinken på asfalt där spelarna brukar stå och skotträna. 
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som förstalaget gjorde; “Pucksta! Pucksta! Pucksta!”. När spelarna kommer ut på isen ställer de 

upp sig i olika formationer och genomför uppvärmningen tyst och koncentrerat.  
 

5.11 Att tillhöra laget  
En vanlig företeelse är att gemensamt skratta åt någon eller något. När den större spelaren Jens 

skrattade högt åt den mindre spelaren Timmys små tofflor så kastades tofflorna runt så att alla i 

omklädningsrummet fick ta sig en titt och skratta. Timmy skrattade han också (FD 10/11). Efter en 

förlustmatch sitter flera spelare och skämtar och skrattar varpå Tage utbrister: “Hur fan kan ni 

skratta efter att vi förlorat?”. Tage får inget svar och det dröjer inte länge innan han själv började 

dra vitsar och skrattar (FD 11/11). Efter den förlorade matchen är det heller ingen som kritiserar 

laget. Kålle kritiserar sin egen insats men är tydlig med att han missade en passning eller läge. Tage 

skyller även han på sin egen insats och säger: “det är för dåligt, jag får ta på mig det där” 

syftandes på en matchsituation som hade lett till att motståndarna tagit ledningen (FD 11/11).  

Vid ett tillfälle i omklädningsrummet pratar Stefan och Adde om den lilla och stora 

rinken24 och om var dem föredrog att träna. Då Adde säger att han föredrar den mindre rinken blir 

Stefan förvånad och ropar till några spelare i andra hörnet: “Adde tycker bättre om liten rink!” och 

pekar på honom. Spelarna i andra hörnet blir också konfunderade och säger att stor rink är mycket 

roligare. Adde, som sa att han föredrog den lilla rinken, säger då: “Nä, jag gillar inte alls liten rink 

[...] Nä, stor rink sa jag eller det var det jag menade i alla fall!” (FD 5/11).  

När Tage hade rabblat upp namn på tjejer som han dejtat visade han bilder på tjejerna för 

Axel på sin mobil och säger: “Visst är hon snygg mitt ex, erkänn?” Axel säger nej och fler blir 

intresserade när Tage går runt och visar bilderna och samtliga säger “Nä usch!”, “Fjortis”, “Ful” 

och liknande (FD 12/11).  

 

5.12 “Det funkar inte så här” 
Under en skridskoövning i den lilla rinken så börjar Axel skjuta puckar mot mål medan alla andra 

gör övningen korrekt. Tränaren Emil ropar: “Ge fan i puckarna Axel!” och muttrar: “att han aldrig 

lär sig” till tränaren Janne framför de andra spelarna (FD 14/11). Fystränaren Adam blir irriterad på 

Axel när han struntar i att springa och även påstår att alla andra fuskar i en spurtövning: “Sköt ditt 

egna Axel och skit i vad andra gör”. Simon ifrågasätter sedan när Axel dricker ur Simons 

vattenflaska. Han tycker att Axel kunde tagit med sig en egen vattenflaska eller i alla fall frågat 

honom innan han drack (FD 14/11). Axel blir ofta tillsagd av både spelare och tränare och när en av 

oss pratar om Axel med Jonathan när vi promenerar mellan gymmet och omklädningsrummet säger 
                                                
24 Den lilla rinken är en teknik- och målvaktsrink och den stora rinken är en fullstor rink 
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han ”Man kan inte lita på Axel, man vet aldrig med honom han är liksom...”. Jonathan avbryter 

sig själv då vi precis har tagit steget in i samma korridor där de andra spelarna står och väntar på att 

få komma in i omklädningsrummet. “Jag vet inte” säger Jonathan och byter ämne (FD 14/11). Inne 

i omklädningsrummet säger Simon att Axel är “mygel hela han” och Max instämmer: “Han 

kämpar bara när folk kollar på honom” (FD 14/11). 

 Tage blir vid ett tillfälle irriterad på tränaren Janne när han inte hämtar hans vattenflaska och 

menar att tränaren “jobbar här” och borde därför göra som han säger. Janne säger: “Med en sådan 

inställning kommer du aldrig att få spela” varpå Tage fnyser och åker tillbaka ut på isen (FD 

14/11). Senare i omklädningsrummet frågar Tage tränarna om de som varit bäst dagen innan match 

är de som kommer få spela matchen och de tränarna svarar: “Nej, det är de som ÄR bäst Tage [...] 

vilket inte gjorde det lättare för dig precis” och alla skrattar åt Tage som då svarar syrligt: “Jaha, 

jag som trodde alla tränare i Pucksta HC var bra tränare!” (FD 14/11). Tage retar Levi vid ett 

tillfälle i omklädningsrummet genom att säga: “du är på gång med henne, den fula!” vilket Levi 

tydligt förnekar inför laget. När Tage inte slutar säger Levi: “Om du inte har några polare Tage, så 

förstår jag det” varpå Tage svarar “jag har asmånga!” (FD 9/11). Tage kallar vid ett annat tillfälle 

Simon för “p12” och syftar på att Simon är mesig (som en tolvåring). Kålle bryter då in och undrar 

hur Tage kan säga så till Simon när han är lagkapten och säger: “p12 är det sista han är!” (FD 

14/11). 

En av oss frågar Simon, som ofta är i dispyt med Tage, om det är mycket tjafs mellan 

dem (FD 5,11,13,14/11). Simon säger att Tage är ny i laget och att han kommer in och tror att han 

är en stjärna och vi ställer då frågan “Är det ingen annan som har den inställningen i laget?” 

Simon svarar: “Nej, det funkar inte så här.” (FD 13/11). Även Jonathan har i ett samtal sagt att han 

inte gillar Tages attityd när han till råga på allt är ny i laget (FD 9/11).  

Gustav är en av flera spelare som är tystlåten och lite mer tillbakadragen. Han är artig, 

hjälpsam och hejar på oss varje gång han är med på träningarna. Han gnäller inte på tränare eller 

lagkamrater varken på isen eller i omklädningsrummet. Under de veckor vi var där blev han aldrig 

föremål för några skämt även om han själv var med och skrattade åt skämt som andra drog. Det är 

heller ingen som talar om Gustav när han inte är med på träningen men när han dyker upp på nästa 

träning frågar någon “Vart har du varit Gustav?” varpå han svarar: “Jag hade läxor igår kväll” 

(FD 14/11).    

  

 6. Analys 
Analyskapitlet är indelat i olika avsnitt för att kunna besvara vår problemformulering med hjälp av 

de begrepp och verktyg som vår teori består utav. Inledningsvis beskrivs de maskulina attributen i 
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en manlig fostran som senare vävs samman med idrott, interaktionsritualer, sociala band och 

hegemonisk maskulinitet. Som röd tråd utgör sanktionernas funktion av att upprätthålla normalitet i 

ett försök att skapa konformitet. Slutligen mynnar analysen ut i ett försök att förstå pojklagskulturen 

som föränderlig och här revideras och utvärderas vår teori mot vår empiriska data. 

 

 6.1 De maskulina attributen 
Spelarna i Pucksta är upptagna av sin fysik och det förstås som ett sätt att uppnå maskulinitet, att bli 

stor och stark (Fundberg, 2003). Det sanktioneras inte bara positivt mellan spelarna utan det 

sanktioneras positivt från Pucksta HC att bli stor och stark då det finns ett viktmål som spelarna ska 

försöka nå upp till. Spelarna uppmanas till att tacklas genom uppvärmningsövningar där man 

gruffas om pucken och det sanktioneras positivt genom jubel från tränarna när man lyckas med en 

tackling. De negativa sanktionerna sker mellan spelarna då de raljerar, skrattar och kallar varandra 

för ”klenis” om man anses vara för liten. Det har skapats en konstruerad idealbild av den manliga 

ishockeyspelaren som fysiskt stark och tung och de som är längst ifrån idealet sanktioneras negativt. 

         Spelarna menar att det är viktigt att tåla fysisk smärta, och det förstås även det som ett sätt 

att försöka uppnå maskulinitet (Fundberg, 2003). Att utöva en fysisk sport som ishockey fem 

gånger i veckan tär på kroppen och som Johan säger så: ”vänjer man sig typ, man har lärt sig” eller 

som Kålle som tycker att man ska bita ihop när man har ont: ”Det är bara på med lite vatten och 

köra igen.” Det förekom inga negativa sanktioner gentemot lagkamrater som kände smärta vilket 

förstås som att det inte är avvikande. Smärta föreföll istället vara normalitet då spelarna oftast inte 

reagerade när lagkamraterna fick ont. Ledarna kunde däremot uppmana spelarna till vila eller att 

göra något åt sin smärta. I den idrottsliga kontexten har spelarna vant sig vid att de själva har ont 

men även att lagkamraterna gör illa sig. Däremot uppstår det emellanåt situationer där smärtan är 

högre än vanligt som när Timmy grät eller Jonathan bröt nyckelbenet och då sanktionerades 

emotionssuttrycket positivt på så sätt att spelarna visar förståelse och tröstar varandra. 

         Det manliga fostrandet vad gäller fysiken har samband med tävlingsfostrandet då spelarna 

tävlar om vem som väger mest och vem som är starkast (Fundberg, 2003). Ett nederlag i 

armbrytning blir svårt att erkänna som en fysisk förlust och bortförklaras därför genom att hänvisa 

till att det egentligen handlar om teknik. En förlust i armbrytning hade inneburit en prestigeförlust i 

den hegemoniska maskuliniteten eftersom man framstått som svagare (Connell, 2008). Spelarna 

sanktionerar varandra positivt genom att berömma de som vinner och håna eller klaga på de som 

förlorar i armbrytningen och i andra tävlingar. En stolthet föds hos vinnaren vilket skapar en lust att 

känna känslan igen samtidigt som man kan anta att förlorarens bortförklaring handlar om skam 

(Scheff, 1990). Denna tävlingslust syns i Pucksta, både i omklädningsrummet och under 

träningspassen. Träningarna innehåller tävlingsmoment där feedbacken utgör positiva och negativa 



 40 

sanktioner utifrån hur väl man lyckats. Spelarna lär sig således att alltid göra sitt yttersta för att 

vinna. Träningsinstruktionerna utgör en konstruerad idealbild över hur spelarna ska agera. Om 

spelarna lyckas sanktioneras de oftast positivt med beröm och vid ett misslyckande sanktioneras 

spelarna oftast negativt med tillrättavisning eller skäll. Spelarna gör samma sak sinsemellan och de 

lär sig därmed vad som är rätt och fel. Tränarna är förebilder som uppmuntrar till det idrottsliga 

tävlandet genom sina positiva sanktioner av framgång. När ledarna jublar, ofta högre än spelarna, 

följer spelarna efter och sanktionerar varandra positivt. Att berömma varandra har internaliserats 

sedan tidig ålder: ”… Vi ska peppa varandra och ta hand om de nya och ge beröm…”. 

Sanktionernas funktion är att bekräfta spelarnas idrottsliga prestation så att de lär sig vad en bra 

idrottslig prestation är. På så vis upprätthålls och reproduceras idrottsprestationerna. Även om en 

tränare innan en match sa att det viktigaste var att gå ut och ha roligt uppstod det en diskrepans när 

han sedan sa att det var ”fruktansvärt dåligt därute” och i fall någon ville spela ishockey skulle de 

gå ut och visa det. Det viktigaste enligt tränare är således de idrottsliga prestationerna och inte att ha 

roligt som var tränarens tidigare budskap. Det idrottsliga hade misslyckats och därmed blev de 

negativt sanktionerande av tränaren. Tränarnas inflytande gäller inte bara tävlingsfostrandet och 

uppmaningen att sanktionera varandra positivt. Jargongen i laget innehåller ofta könsord och 

tränarna är inte främmande för att använda ett sådant språk (Fundberg, 2003). När spelarna får höra: 

“... ta i från pungen nu!” ”Ni vill väl inte se ut som Pamela Anderson?” och “... dra ihop rövhålen 

nu” så får de lära sig att ett sådant språk är normalitet i pojklagskulturen. Reproduktionen av en 

könsordning där det maskulina är överordnat det feminina blir därmed internaliserat i Pucksta 

(Connell, 2008). 

         Tuppfäktningen om materiella ting i omklädningsrummet förstås utifrån den medel- och 

överklass som spelarna tillhör. Spelarna tävlas sinsemellan om vilka som har bäst ekonomi i form 

av skridskor eller pris på familjens hus där den mindre privilegierade sanktioneras negativt. 

         Spelarnas uttryck av glädje och ilska har starka samband med den idrottsliga framgången, 

ett fenomen som är djupt rotat hos spelarna (Fundberg, 2003). Detta märks genom spelarnas egna 

emotionsuttryck utav glädje och ilska utifrån idrottslig framgång men också genom deras 

rollövertagande som exempelvis då Salle förstår att motspelaren är grinig efter en förlust. Däremot 

är spelarna i de flesta fallen återhållsamma med glädje över individuell framgång. Under 

laguttagningarna är det ytterst få glädjeyttringar och när Kålle upprepat uttryckte sin glädje över att 

få spela sanktioneras han negativt av gruppen. Det accepteras inte att uttrycka individuell glädje 

utan rimliga gränser, laget är större än jaget. Precis som Kålles glädje var en frånvaro av emotionell 

kontroll var även Elias utbrott efter en ful tackling ett sådant (Fundberg, 2003). En tränare visade 

klart och tydligt att det inte var önskvärt och försökte lugna ner honom precis som Simon som lade 
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en tröstande arm runt Elias. Känslor uppmanas i Pucksta men när man tappar den emotionella 

kontrollen sanktioneras det negativt. 

 

6.2 Den hegemoniska maskuliniteten och spelarna som bärare av normalitet 
Den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 2008) har samband med vad Fundberg (2003) kallar för 

bärare av normalitet. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att den hegemoniska maskuliniteten är 

de allmänt accepterade strategierna som kännetecknas av en kulturell dominans där genushierarkin 

placerar det feminina i botten vilket inte är en normalitet i sig (Connell, 2008). Det som är normen i 

Pucksta är sådant som förknippas med förvärvande av maskulinitet. Man ska tåla smärta, vara 

fysiskt stark, vara emotionellt kontrollerad och vara en vinnare (Fundberg, 2003). Dessa normer 

utgör en normalitet i Pucksta som har tydliga likheter med den hegemoniska maskulinitetens 

kännetecken. Även den jargong som råder i Pucksta utgör en normalitet som har tydliga likheter 

med den hegemoniska maskulinitetens kännetecken (Conell, 2008). Här reproduceras ofta en 

genusordning där kvinnan objektifieras till utseendet, sexuellt eller som något ”som är bra att ha”. 

Spelarna tar allt som oftast avstånd från tjejernas förmåga att spela ishockey, de är fysiskt 

underlägsna. Det finns en heteronorm då man pratar ironiskt eller raljerar om homosexualitet i 

sammanhang som konståkning, att duscha tillsammans eller att det inte går att ha en 

favoritskådespelare som är ”bög på riktigt”. En del av Puckstas pojklagskultur har därmed 

traditionella maskulina attribut, spår av misogyni och en heteronorm och därmed så upprätthålls 

delar av en hegemonisk maskulinitet genom att negativt sanktionerna det som inte anses vara 

normalitet. De spelare som inte tillhör hegemonin kan agera utifrån normerna för att undvika 

negativa sanktioner och då förknippas med icke-maskulina attribut som att väga för lite eller andra 

maskulina ”tillkortakommanden”.  

 Normalitet för spelarna innebär en priviligierad klasstillhörighet och de materiella ting som 

hör till samhällsklassen är fina hus, dyra skridskor och god mat. De tävlade om materiella ting och 

de som inte ansågs nå upp till klassnormalitet sanktionerades negativt i ett led att definiera sig 

själva som bärare av normalitet. 

 

6.3 Idrottsliga eller maskulina ideal 
I betraktarens öga kan de maskulina attributen ses som enbart maskulina. Om vi däremot ser till den 

idrottsliga kontexten är tävlingsfostrandet, smärthanteringen, fysiken, förmågan att bita ihop och 

den emotionella kontrollen verktyg för att bli en framgångsrik ishockeyspelare. Det är svårt att 

tänka sig en framgångsrik ishockeyspelare som har låg smärttolerans och som inte gillar att vinna. 

Man kan inte väga för lite, då blir man nedtacklad och att vara stark ger fördelar i både 
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närkampsspel och i skridskoåkningen. En spelare med låg emotionell kontroll blir en belastning 

för laget som lätt kan dra sig på utvisningar genom vedergällning under matcherna. För att förstå 

reproduktionen av dessa maskulina attribut måste de ses utifrån en bredare kontext där den 

idrottsliga funktionen inkluderas. Den idrottsliga funktionen blir en förståelse till varför 

pojklagskulturen blir en miljö där det manliga fostrandet på många sätt liknar det som kännetecknar 

den hegemoniska maskuliniteten. Det går alltid att hävda att attributen är kopplade till idrotten och 

inte till ett maskulint fostrande av hierarkier gällande kön och sexualitet. Att kategorisera kvinnor 

och homosexuella som svaga eller raljera över människor med sämre ekonomi är dock inget som 

gör Puckstas spelare till bättre ishockeyspelare. Pojklagskulturen utgör dock en arena där 

kategorisering och hierarkier ofta accepteras då det fungerar som ett sätt för att kategorisera dem 

själva som maskulina.  

 

6.4 Misslyckade och lyckade interaktionsritualer 
När vi inledningsvis hör lagledaren Mats berätta att spelarna ”inte vet något annat” då många i 

laget har tränat ishockey tillsammans fyra gångar i veckan sedan de var sex år gamla så blir det 

tydligt att laget har en hög densitet samt intensitet (Collins, 2004). En så pass hög grad av densitet 

och intensitet ska enligt Collins (2004) korrelera med framgångsnivån på interaktionsritualen. Med 

det sagt är det förvånansvärt många misslyckade interaktionsritualer som vi bevittnar i Pucksta. Det 

är framförallt de formella interaktionsritualerna som i stor utsträckning misslyckas och detta kan 

förstås genom att laget är uppdelat efter idrottsliga kriterier och ska prestera i olika matcher. Det är 

inte bara denna uppdelning som resulterar i en klyvning av det gemensamma fokus som spelarna 

måste ha för att lyckas med sina interaktionsritualer. De är även en klyvning inom de uppdelade 

lagen där vissa satsar på att ta nästa steg i sin ishockeykarriär och andra, som Salle och Linus, 

funderar på att lägga skridskorna på hyllan eller byta ishockeyförening efter säsongen eftersom de 

är medvetna om att de inte kommer att klara av att ta en plats i elitlaget nästa år. Den gemensamma 

motivationen och spelarnas fokus samt sinnesstämning i de formella interaktionsritualerna ser 

därför olika ut (Collins, 2004). Vid formella interaktionsritualer är det därför inte alltid alla som 

lyssnar. Det gemensamma målet är inte samma för alla samt att spelarna har olika förutsättningar att 

prestera beroende på vilket lag man spelar i. Att fokus är bättre kring de formella ritualerna på isen 

än i gymmet kan förstås utifrån den glädje spelarna har inför att utöva själva idrotten ishockey. Det 

konforma handlandet som sker i interaktionsritualerna med tränaren Emil är även det kopplat till 

själva ishockeyn. Emil bestämmer vilka som ska få spela i det åtråvärda förstalaget och spelarna 

följer allt som oftast hans instruktioner. När en spelare inte är konform sanktioneras det negativt 

som när Emil sa: ”Håll käften Jesper” när han pratade under en interaktionsritual. Konformiteten är 

här ett verktyg till att kunna få utlopp för glädjen att få spela ishockey tillsammans med laget. 
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Interaktionsritualerna när Emil ger instruktioner har en tydlighet då spelarna vet vad som 

förväntas av dem. De ska vara tysta, lyssna och sedan följa hans instruktioner. 

 De informella interaktionsritualerna lyckas däremot betydligt oftare och speciellt i 

omklädningsrummet. Att skämta och skratta åt varandra och andra tillhör pojklagkulturens 

normalitet. En förklaring till att det sällan bevittnades misslyckade informella interaktionsritualer i 

omklädningsrummet kan vara att spelare skrattar med även när andra skrattar åt just dem. Spelaren 

kan då ge sken av att han också uppskattade skämtet som skedde på hans bekostnad. De agerar 

konformt genom att skratta med som när Timmy själv även skrattar åt sina ”små tofflor” eller åt 

Kåre som också skrattar med när de säger att han ”blir ledsen när hans syster slår honom”. Det kan 

alltså ha att göra med subtila uttryck för skam genom att spelarna helt enkelt skrattar med, känslan 

av skam gör alltså spelarna konforma (Scheff 1990). Laget kan alltså ge ett mer homogent intryck 

än vad som egentligen är fallet. De positiva konsekvenserna av lyckade interaktionsritualer kan 

därmed utebli hos enskilda spelare. Rädslan för att inte avvika är också den hegemoniska 

maskulinitetens förtjänst (Connell, 2008) eftersom ett avvikande, att exempelvis ifrågasätta varför 

alla skrattar åt ens små tofflor, utmanar den maskulina normen, att vara stor och fysiskt stark 

(Fundberg, 2003), samtidigt som avvikandet hotar de sociala banden (Scheff, 1990). I dessa fall är 

även ett avvikande förknippat med feminitet (att vara fysiskt liten samt att vara ledsen för att en tjej 

gör en illa) vilket sanktioneras negativt av den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 2008). Att 

vara konform belönas genom att en negativ sanktion uteblir och man får istället delta i den 

hegemoniska maskuliniteten. Även om det inte är feminina eller andra genushierarkiska attribut 

som står i ett direkt avvikande mot Puckstas normalitet så tycks vissa spelare välja den konforma 

vägen. Att helt enkelt tycka lika, som när en spelare ändar sin uppfattning om att föredra spel på 

liten rink framför stor rink efter att fler spelare uttryckt att detta var konstigt, är ett än mer konformt 

beteende. Att bli negativt sanktionerad av andra är för många en signal på att det är dags att bli 

konforma. 

 

6.5 Beröm stärker sociala band 
Det beröm och den peppning som spelarna ger till varandra handlar om idrottsprestationer som när 

spelarna berömmer varandras skicklighet och förmågor relaterat till ishockey. Beröm, som är en 

positiv sanktion, stärker spelarnas upplevelse av sin idrottsliga förmåga men den största funktionen 

är att beröm befäster sociala band mellan spelarna (Scheff, 1990). Detta märks eftersom spelarna 

ger beröm åt att man faktiskt gjorde det man kunnat utifrån sin egen förmåga och inte utifrån hur 

bra prestationen var på en idrottslig objektiv skala. Beröm delas ut när man gjort sitt bästa vilket 

nödvändigtvis inte är det bästa. När Axel inte gör det som han förväntas utifrån sin idrottsliga 

kapacitet så sanktioneras han negativt av tränaren och senare av några spelare. På motsatt sätt 
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sanktioneras Sebbe positivt även om han hamnat på efterkälken i en intervallövning eftersom han 

ger allt utifrån sin förmåga. Det tyder på ett rollövertagande, en insikt i att det inte är lika lätt för 

alla att prestera men framförallt är det ett sätt att visa att man respekterar och uppskattar varandra. 

På så sätt blir beröm en positiv sanktion som befäster sociala band (Scheff, 1990). 

         Spelarna känner stolthet när de tar emot beröm men även när de ger beröm eftersom man då 

följer pojklagskulturen, de ideal som ledarna har internaliserat, och samtidigt befäster sitt centrala 

deltagande i kulturen (Collins, 2004). De sociala banden hotas vid negativa sanktioner och då 

upplever spelarna skam (Scheff, 1990). När Tage ifrågasätter att han blivit petad i en laguttagning 

framför lagkamraterna får han till svar att han ska ”ta i hårdare”. Att bita ihop efter att blivit petad 

är normalitet och Tage kände skam över petningen och istället för att erkänna skammen så ställer 

han sig oförstående till petningen. Eftersom han avviker från normen så sanktioneras han negativt 

och först då hotas Tages sociala band till spelarna och han känner skam. Det var alltså inte den 

misslyckade idrottsliga prestationen, petningen, som hotade de sociala banden utan det var Tages 

gnäll som sanktionerades negativt. Eftersom en normalitet blir som synligast när den hotas eller 

utmanas av spelare är det också dessa situationer och spelare som blir mest representerade i den här 

studien men för att få djupare förståelse av pojklagskulturen så är det nödvändigt att även analysera 

de stillsamma och mer passiva deltagarna i pojklagskulturen. 

  

6.6 Att stillsamt dra nytta av hegemonin 
De flesta spelarna lever inte upp till den hegemoniska maskuliniteten men dessa kan ändå dra nytta 

av hegemonin (Connell, 2008). Det spelarna, som Gustav m.fl., har lärt sig är att stillsamt dra nytta 

av den hegemoniska maskuliniteten, detta gör de genom att ta avstånd från de som avviker istället 

för att försätta sig själva i avvikande sammanhang i det sociala samspelet. De handlar konformt och 

är på så sätt centrala deltagare (Collins, 2004) vilket gör att de sällan utsätter sig själva för 

situationer som kan sanktioneras negativt och resultera i ett avvikande, de rättar sig efter kulturen 

och skrattar med och de sociala banden hotas ej (Scheff, 1990). Deras idrottsliga prestationer kan 

vara antingen blygsamma eller framstående men de utmanar aldrig den hegemoniska maskuliniteten 

och bär upp pojklagkulturens normalitet och sanktioneras därför inte negativt. De sanktionerar 

heller inte andra centrala deltagare utan de sanktionerar endast perifera deltagare (Collins, 2004) 

som när den stillsamme och passive deltagaren Levi negativt sanktionerar Tage och försätter honom 

i skam genom att säga: ”Om du inte har några polare Tage, så förstår jag det”. Tage gör anspråk 

på makt i hegemonin som han inte besitter (Connell, 2008). Han nedvärderar lagkaptenen Simon 

och kallar honom för ”p12”. Han använder sig också av mindre centrala deltagare för att framhäva 

sig själv genom att påvisa överlägsenhet genom exempelvis att brotta ned Casper. Tage ger uttryck 

för en marginaliserad maskulinitet (Connell, 2008) då han ofta uppträder spektakulärt och 
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överdrivet. Han avgränsar sig mer mot kvinnor och homosexuella än andra spelare och han 

försöker tillskriva sig själv duglighet inom andra områden utanför ishockeyn där han menar att han 

har mycket sex, pengar och kompisar. Tage försöker förhandla sig ur (Connell, 2008) den perifera 

rollen (Collins, 2004) genom att vara framstående inom andra områden men detta sanktioneras 

negativt av spelarna då hans deltagande i pojklagskulturen är så pass överdriven. 

         Att handla konformt i den så kallade bindningsfasen (Connell, 2008) resulterar i att man 

stillsamt kan dra nytta av den hegemoniska maskuliniteten och på så sätt undvika att bli en perifer 

deltagare i pojklagskulturen. Detta är en av konformitetens viktigaste funktioner (Collins, 2004). 

Casper som bitvis tränar med laget då han är uppflyttad från U-14 utmanar inte hegemonin och 

uttrycker öppet att de andra spelarna ”är asschysta” och han deltar i de informella 

interaktionsritualerna och skrattar med under skämten. När Tage skojbråkar med honom är det 

tydligt vilken sida de andra spelarna står bakom när de negativt sanktionerar Tage och hänvisar till 

att han är fysiskt större. I själva verket hade det inte spelat någon roll hur stor Casper varit i 

förhållande till Tage eftersom Tage sanktionerades negativt eftersom han inte anpassat sig efter 

Puckstas pojklagskultur. Simon sätter fingret på det hela med: ”det funkar inte så här” syftandes på 

Tages sätt att handla gentemot spelare och tränare.     

         Centrala deltagare som också är framstående både idrottsligt och socialt i pojklagskulturen, 

som Simon och Max, kan däremot sanktionera andra centrala deltagare negativt. Precis som de gör 

när de sanktionerar Axels gnäll och påstår att han är ”mygel hela han”. Jonathan som har ett 

liknande deltagande som Gustav och Levi, stillsam och passiv, avbryter sig själv när han är på väg 

att tala illa om Axels gnäll när han blir varse om att fler kan höra honom. Axels idrottsliga 

prestationer när laget spelar match gör att han inte sanktioneras negativt av spelare som har ett 

stillsamt och passivt deltagande i pojklagskulturen. Att Tage sanktioneras negativt oftare och av 

flera spelare kan på sätt förstås utifrån Tages marginaliserade maskulinitet i förhållande till Axels 

idrottsliga prestationer och roll på isen.  
 

6.7 Att vara en central deltagare i pojklagskulturen 
På det stora hela har spelarnas grad av inflytande en avgörande roll vid inträdet av negativa 

sanktioner. Givet är att idrottsliga prestationer ger inflytande i pojklagskulturen tack vare det 

internaliserade tävlingsfostrandet. Detta understryker även tidigare forskning som menar att 

betydelsen av att vara en ”startspelare” är omöjligt att bortse ifrån i lagidrottsforskning (Jeffery-

Tosoni m.fl., 2011). Trots detta visar resultatet i denna studie att ett än högre inflytande i 

pojklagskulturen erhålls genom att handla och rätta sig efter pojklagskulturens normalitet. Att delta 

konformt i de informella interaktionsritualerna är ett medel till att erhålla inflytande oavsett hur 
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spelarna presterar idrottsligt. Att utveckla och befästa starka sociala band genom att ge beröm och 

skratta tillsammans är verktyg som skapar en solidaritet i laget. Vi kan alltså förstå pojklagskulturen 

utifrån att det är viktigare att vara en central del av kulturen än att prestera idrottsligt. Är du inte en 

central deltagare i pojklagskulturen d.v.s. inte en bärare av normalitet så kan negativa sanktioner 

inträda och du blir en perifer deltagare i pojklagskulturen även om du är framstående i idrottsliga 

prestationer. Att “Idrott hyllar den starke och föraktar den svage (Fundberg 2003:157)” bör i 

Puckstas pojklagskultur snarare omskrivas till “Pojklagskulturen hyllar det starka, skonar den 

svage som gör sitt bästa och föraktar den överdrivna avvikaren”. 

         När spelare avviker i pojklagskulturen så utmanas samtidigt normerna (Svensson, 2007). 

Negativa sanktioner inträder om det avvikande utmanar normerna i gruppen men det är också 

genom avvikandet som förändring blir möjligt. Den allt för konforma gruppen som huserar utan 

några avvikare, som det ishokceylag Rovio, Eskola m.fl. (2009) studerade, ledde till att lagets 

resultat och pojklagskultur hade en negativ utveckling. I Pucksta avviker Love genom att säga att 

han gillar matlagning, som är förknippat med feminitet, och avviker gör även en annan spelare 

genom att säga att han är oskuld när de andra spelarna räknar upp hur många tjejer de har haft sex 

med. Negativa sanktioner kan visserligen förekomma mot detta avvikande men att bryta normerna 

tyder på att en del spelare inte räds att avvika från det som är normalitet i Puckstas pojklagskultur. 

Även Tages avvikande när han uttrycker överdrivna maskulina attribut är ett verktyg till förändring. 

Gruppens avståndstagande från den “föraktade” överdrivna avvikaren skapar i kölvattnet den 

förändring som pojklagskulturen ständigt genomgår. På så vis är utmanande och ifrågasättande av 

Puckstas rådande normalitet i förlängningen av godo då det blir verktyg till att skapa en förändring 

av pojklagskulturen.  

  

6.8 Den föränderliga maskuliniteten 
Trots att pojklagskulturen uppfyller många av den hegemoniska maskulinitetens kännetecken är 

denna inte allenarådande då sådant som är förknippat med den hegemoniska maskuliniteten 

emellanåt sanktioneras negativt. Homofobi sanktioneras negativt då Jonathan ifrågasätter om Tage 

är homofob inför stora delar av laget. I omklädningsrummet kramar spelarna varandra och sitter i 

varandras knä och denna intimitet sanktioneras inte negativt. När gruppen inte sanktionerar 

handlingen negativt utan istället reproducerar intimiteten har detta sanktionerats positivt och 

spelarna blir bärare av normalitet när de handlar därefter. Även om flera spelare raljerar kring 

tjejers förmåga att spela ishockey så säger Max inför de andra att det faktiskt finns en duktig tjej i 

ett annat lag och de andra spelarna instämmer. Det förekommer ingen diskriminering mot spelarna 

med invandrarbakgrund och inte heller mot invandrare generellt. 
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         Spelarna visar varandra omtanke när någon ger uttryck för hög smärta på ett sätt som 

skulle definieras som feminint i en hegemonisk maskulinitet. Som spelare i Pucksta är det 

accepterat att ge uttryck för smärta och då förstår lagkamraterna att det nu är på allvar och visar då 

omtanke och förståelse (Oransky & Marecek, 2009). Tävlingsfostrandet finns i Pucksta men det 

finns förståelse för dem som har sämre fysiska förutsättningar. Spelarna sanktionerar lyckade 

idrottsprestationer i form av dribblingar, räddningar och mål positivt men när man kämpar och gör 

sitt bästa sanktioneras även det positivt. Under intervallträningarna uppstod det flertalet tillfällen 

där de med sämre kondition ivrigt påhejades av sina lagkamrater fast de var långt efter de bästa. 

          Fundberg (2003) målar upp en bild av att spelarna i hans studie rör sig i en hegemonisk 

maskulinitet och han oroar sig över konsekvenserna. Han räds att den hegemoniska maskuliniteten 

och det manliga fostrandet kommer reproduceras i samhället och att detta kommer att befästa 

diskriminerande strukturer och det är svårt att invända mot hans farhågor. Jargongen och 

handlingarna i Pucksta påminner ofta om diskriminerande strukturer och en reproducering i 

samhället är inget att önska. Fundberg (2003) hoppas istället att det rör sig om en reflexiv lek i ett 

isolerat rum som utgörs av den kultur som de handlar i. Hans två olika tankar innefattar dock aldrig 

det inflytande som samhället har på pojklagskulturen. Spelarna i Pucksta ligger i framkant 

jämförelsevis med den bild av pojklagskultur som Fundberg (2003) målar upp. Samhället förändras 

och utifrån Fundbergs perspektiv står pojklagskulturen still. Visst är det troligt att manlig idrott 

ligger på efterkälken gentemot mer jämställda delar av samhället men ett helt hopplöst läge handlar 

det inte om. Pojklagskulturen hade befunnit sig i ett hopplöst läge om det varit ett isolerat rum från 

samhället. Nu ser vi en pojklagskultur med traditionella maskulina attribut men även flera fall där 

spelarna vågar ifrågasätta en diskriminerande jargong och diskriminerade handlingar. Skillnaden 

kan förstås utifrån att vi istället ser pojklagskulturen som påverkningsbar av det som sker ute i 

samhället tillsammans med Connells (2008) utgångspunkt rörande maskulinitet som föränderlig. En 

hegemonisk maskulinitet kan brytas sönder genom att spelarna sanktionerar hegemonisk 

maskulinitet negativt och istället börjar visa mer solidariska attribut som omtanke och förståelse. 
 

7. Sammanfattande slutsatser 
Här följer en sammanfattning av studiens slutsatser i ett försök att förtydliga hur vi kan förstå 

upprätthållandet av normalitet i Puckstas pojklagskultur utifrån problemformuleringens olika 

teoretiska begrepp. 

De maskulina attributen är tydliga hos spelarna i Pucksta. Det är norm att vilja bli en 

vinnare, tåla smärta och bli fysiskt stor och stark. Fysiken har samband med tävlingsfostrandet då 

själva tävlandet ofta kretsar kring vem som är starkast eller väger mest. Spelarna är mestadels 

emotionellt kontrollerade och när någon tappar kontrollen, vare sig det gäller glädje eller ilska, 
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sanktioneras det negativt då spelaren rört sig utanför och avvikt från pojklagskulturens normalitet. 

De maskulina attributen är kopplade till den hegemoniska maskuliniteten och spelarna identifierar 

sig med attributen då de ofta tar avstånd från det som är hegemoniskt underordnat, d.v.s. feminitet. 

Smärta är normalt i laget då det inte sanktioneras negativt. Spelarna biter ihop och fortsätter spela. 

När spelarna ger uttryck för högre smärta än vanligt sanktioneras det positivt genom förståelse och 

tröst vilket är ett kliv i från den hegemoniska maskulinitetens kännetecken. Dessa maskulina ideal 

kan dock inte enbart kategoriseras och förstås som maskulina då en god fysik, vinnarskalle och 

smärthantering är tätt sammanflätande med att bli en bra ishockeyspelare. För att förstå 

pojklagskulturen är det således viktigt att bredda synfältet och även beakta de idrottsliga 

förtjänsterna med maskulinitet. Dessa förtjänster kan sammanknippas med maskulinitet inom 

ishockey och på så sätt upprätthålla en maskulina normalitet i pojklagskulturen. 

 Ishockeylagets exceptionella förutsättningar för lyckade interaktionsritualer bromsas upp av 

den idrottsliga klyvningen som resulterar i brister på gemensamt fokus. De informella 

interaktionsritualerna i framförallt omklädningsrummet lyckas dock trots denna klyvning. I de 

informella interaktionsritualerna blir konformiteten ett verktyg för spelarna att reglera sitt 

avvikande. Konformiteten är också en viktig ingrediens i pojklagskulturens normalitet. Att ge 

varandra beröm och undvika ett överdrivet avvikande är ett sätt för spelarna att följa den normalitet 

som råder och samtidigt stärka de sociala banden mellan spelarna. Att stillsamt kunna dra nytta av 

den hegemoniska maskuliniteten är omöjligt om man är en perifer deltagare i pojklagskulturen. 

Därav blir det avgörande för spelarna att använda sig av konformitet och stärka de sociala banden 

med beröm. Interaktionsritualerna, konfomiteten och de sociala banden ger tillsammans en 

förståelse för hur normalitet upprätthålls i Puckstas pojklagskultur. Sanktionerna beröm och skäll 

bidrar till att upprätthålla normalitet och den idrottsliga klyvningen bidrar till att ett avvikande från 

denna normalitet.    
 Vi kan förstå pojklagskulturen som att det är viktigare att vara en central deltagare av 

kulturen än att prestera idrottsligt. Bra idrottsliga prestationer ger dock inflytande i 

pojklagskulturen. Att vara passiv och stillsam är en accepterad strategi i pojklagskulturen och 

spelare tillåts dra nytta av hegemonin om de visar att de gör sitt bästa utifrån sin förmåga. Det finns 

samtidigt utrymme för avvikande i pojklagskulturen i förhållande till den traditionella mansrollen. 

Trots att handlandet i Pucksta ofta visar upp traditionella maskulina attribut visar den sig vara 

föränderlig då spelarna emellanåt öppet sanktionerar sådant handlande negativt. Den hegemoniska 

maskuliniteten och dess traditionella maskulina attribut måste sanktioneras negativt inom 

pojklagskulturen för att förändra dess normalitet och i förlängningen de maskulina attributen. Det 

överdrivna avvikandet förstås i pojklagskulturen som ett nödvändigt ont då avvikandet konstituerar 
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pojklagskulturens normalitet genom att negativa sanktioner inträder vilket samtidigt medför en 

konstant utveckling av pojklagskulturen. 
 

8. Reflektioner 
När analysen står klar av pojklagskulturen i Pucksta blir det intressant att fundera över 

idrottsrörelsen ansvar i spelarnas fostrande. Är idrottsrörelsen ens intresserade över hur maskulinitet 

tar uttryck i pojklagskulturen och bär de något som helst ansvar för spelarnas fostrande utöver att 

göra dem till duktiga idrottsmän?25 En av lagidrottens grundpelare är det ska vara en plats där man 

lär sig skilja mellan rätt och fel och man förstår sig på hur moral fungerar i en större grupp 

(Fundberg, 2003:14). Pojkar får vara med om att skapa känslomässiga relationer män sinsemellan 

och de får här “lära sig att bli en man” (ibid:14). Om idrottsrörelsen är trogen detta budskap och 

alltså inte bara använder det som ett lockrop för att föräldrar ska uppmana barnen till lagidrott så 

har de tagit på sig ett moraliskt ansvar över en del av spelarnas uppfostran som sträcker sig utanför 

idrotten. Det handlar inte längre bara om att spelarna ska bli så duktiga idrottsmän som möjligt, de 

ska även lära sig bli vuxna individer i samhället utanför idrotten genom delaktighet i 

pojklagskulturen. Idrottsledarna borde i så fall ta ett större ansvar och reflektera över det inflytandet 

som pojklagskulturen har på spelarna, inte bara idrottsligt utan även kring vilka ideal som skapas 

inom laget. Om idrottsrörelsen vill göra sig känd för att fostra unga män och pojkar borde det 

övervägas vilken sorts mansroll som de vill vara med och fostra. Handlar det om acceptans och 

inkluderande vad gäller kvinnor och homosexuella eller är det istället att inta en traditionell 

mansroll som idrottsrörelsen menar med att utövarna ska “lära sig att bli en man”? Svaret kan inte 

generaliseras över en hel idrottsrörelse utan varje förening måste fundera över sin roll i spelarnas 

fostrande och i fall de vill ta ansvar även utanför den idrottsliga kontexten.  

 Den pojklagskultur som vi observerade i Pucksta visade förståelse för individers olika 

förmågor. Att visa ömsesidig respekt är också en demokratisk egenskap som värderas högt i 

samhället utanför ishockeyn. Spelarna kastas även in i otaliga sociala sammanhang som att ledas av 

en ledare (tränare) och även att lyckas och misslyckas tillsammans. Dessa prövningar kommer utan 

tvivel vara vanligt förekommande även i spelarnas fortsatta sociala liv utanför idrotten. Med det 

sagt så finns det, som vi sett, en annan sida av myntet där en mindre åtråvärd jargong eventuellt kan 

skapa värderingar som står i direkt motsats till dagens samhälle. Den hegemoniska maskuliniteten 

som den traditionella mansrollen visar upp som generaliserar kvinnor och homosexuella har inte 

mycket att hämta i samhället och kan med all rätt ses som bakåtsträvande. Är det då ishockeyn och 

lagidrotter överlag som i sin kultur reproducerar denna maskulinitet eller är det rent av så att 

avgränsade miljöer med bara män i tät interaktion leder till denna jargong? Är det helt främmande 
                                                
25 Självklart gäller även det här för flicklagsidrott, detta behandlas dock inte i denna studie. 
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att tro att exempelvis unga män som gör militärtjänst utan kvinnor i sin pluton har en liknande 

jargong som Puckstas spelare har? Når utvecklingen i samhället längst in i lagidrottens mest intima 

zon, omklädningsrummet? Det är en intim och privat zon, allt som sägs och görs här förväntas även 

att stanna här. Vi kan alltså välja att se detta som en oskyldig och harmlös ventil för en traditionell 

mansroll. Vi kan å andra sidan se det som en indikation på att utvecklingen mot ett fördomsfritt och 

accepterande samhälle har långt kvar innan alla reproduktiva kanaler av den traditionella 

mansrollen upphör. Om idrottsrörelsen vill vara en positiv faktor för samhället utanför idrotten bör 

de fundera över sin roll som socialisationsagenter för unga män. 

8.1 Metodreflektion 
Att tro att vår blotta närvaro i exempelvis omklädningsrummet inte skulle påverka spelarna hade 

varit en underskattning av vår närvaro som även det kan resultera i den godtycklighet som 

hermeneutiken kritiserats för. Istället för att avvakta tills spelarna kändes mindre tillknäppta och 

bekväma i att vi närvarade så gjordes även observationer utav hur de påverkades av vår närvaro. 

Exempelvis var flera killar nyfikna på vår roll som observatörer och det började skämtas om att vi 

var “talangscouter” eller liknande. Ett annat exempel var då en av lagets ledare sa till oss vid vårt 

första möte att han inte hade berättat för spelarna att vi skulle komma och vad vi skulle göra 

eftersom han var rädd för att han då skulle förstöra spelarnas spontanitet. Han menade att de kanske 

skulle bli inställsamma eller dylikt i så fall. Ett sätt att hantera detta var att istället observera 

gruppens sätt att förhålla sig till oss vilket vi kunde använda oss av när vi lärt känna gruppen och då 

jämföra gruppens handlande för att kunna utröna vad som var normalitet.  

När vi inledde studien var vår plan att genomföra strukturerade intervjuer med spelare i 

laget och tränare. I takt med att några fältpass hade genomförts kände vi att vi hade fått ett bra 

tillträde till laget, vi behandlades inte längre som utomstående. Vi upplevde att spelarna pratade 

med oss som om de pratade med varandra och vi var måna om att de skulle fortsätta behandla oss 

på ett sådant sätt. Utifrån det resonemanget valde vi att inte genomföra strukturerade intervjuer. Vi 

genomförde istället informella samtal med spelarna och inför varje pass förberedde vi oss med 

frågor utifrån studiens syfte. Genom att undvika formella intervjuer med spelarna i den spontana 

miljön i ishockeylaget anpassade vi oss efter fältet och bevarade vårt tillträde och vårt empiriska 

arbete underlättades. Så i ett led att minimera vår forskarpåverkan valde vi att enbart inhämta 

empiri genom deltagande observation och informella samtal med spelarna. Den kanske största 

nackdelen med att inte genomföra formella intervjuer var att det blev svårt att studera 

konsekvenserna av interaktionsritualer. I formella intervjuer hade spelarna kunnat ge oss empirisk 

grund för om de kände emotionell energi eller om det skapats heliga symboler i laget. Istället blev 

vi mer spekulativa i vår analys av konsekvenserna. 
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8.2 Utvärdering av vår förförståelse 
Intresset och nyfikenheten inför vuxenvärlden kretsade mest kring spelarnas samtal sex. Det 

verkade vara statusfyllt att ha haft sex med flera tjejer då det ogenant basunerades ut inför 

lagkamraterna. De uttryckte aldrig någon rädsla inför att bli vuxna och inte heller någon längtan 

efter det. Diskussionerna om sex verkade inte innebära att de såg framemot just den delen i 

vuxenlivet utan nyfikenheten kring detta handlade istället om vad som sker i samtiden. 
Spelarna grupperade sig inte på samma sätt som vi hade erfarat. De grupperingar som 

skedde var snarare mot ett avvikande än mot spelare eller spelaren. Det var ofta samma spelare som 

avvek och de uppstod grupperingar i de situationer som avvikandet skedde vilket nödvändigtvis inte 

behövde svartmåla spelaren i andra situationer. 
Pojklagskulturen i Pucksta hängde heller inte ut enskilda spelare efter förluster som vi hade 

förväntat oss. Laget förlorar och vinner tillsammans. De som kritiseras är spelarna själva av sig 

själva. Spelarnas självreflektion har varit betydligt högre än vad vi föreställde oss inför studien. Det 

är inte helt främmande att tro att detta hänger i hop med hur ofta spelarna träffas i förhållande till 

den pojklagskultur vi utgår ifrån i förförståelsen. Spelarna har inte heller visat upp en gränslöshet 

när de har småbråkat eller tjafsat vilket vi även i vår förförståelse upplevde var en normalitet i 

pojklagskulturen.  
Vår förförståelse av att smärta och ledsamhet sanktioneras negativt var felaktigt då det 

visade sig att smärta istället var en normalitet och att när någon är ledsen p.g.a. smärtan 

sanktioneras det istället positivt genom att lagkamraterna tröstar varandra och visar förståelse. När 

spelarna får ont och åker ut och sätter sig i avbytarbåset ska spelarnas uteblivna reaktion alltså inte 

tolkas som en negativ sanktion utan som att smärtan är en normalitet och att det inte behöver 

sanktioneras vare sig positivt eller negativt. 
Den traditionella mansrollen reproduceras till stor del i Pucksta, inte minst genom den råa 

jargongen. Vi spekulerade i om den traditionella mansrollens reproduktion kunde förklaras genom 

att ishockey är en fysiskt hård sport och svaret förblir höljt i dunkel. Det står klart att 

pojklagskulturen är en arena för den traditionella mansrollen men att det inte alltid är lätt att 

särskilja vad som handlar om den traditionella mansrollens reproduktion och om viljan till att bli en 

bra ishockeyspelare. 
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