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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Främjande av fysisk aktivitet är ett av de elva folkhälsopolitiska målen i Sverige. 

Ishockey är en av Sveriges största idrotter med över 90 000 utövare. Även om ishockey kan 

ses som en god fostringsarena för barn och unga har det under det senaste decenniet 

förekommit kritik mot jargongen i denna idrott som kan anses homofobisk, 

kvinnoförnedrande och våldsuppmuntrande. Mäns våld mot kvinnor kostar samhället stora 

summor utöver det fysiskt och psykiskt lidande som de utsatta utstår. Det har visats sig finnas 

kopplingar mellan idrottsutövande, alkohol och våld. Forskning indikerar att den 

hegemoniska maskulinitet som spelare förväntas leva upp till från tränare, publik och 

medspelare har en betydande faktor till det våldsbenägna beteendet även utanför arenan 

 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka kroppskultur, jargong och social struktur 

bland manliga ishockeyspelare, samt hur detta upplevs påverka deras syn på sexualitet, 

aggressivitet och handlingar utanför arenan. 

 

Metod: Sex manliga aktiva spelare från olika divisioner i svensk hockey intervjuades. 

Resultatet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat: Spelarna såg idrotten som en viktig del av livet där de kunde vara sig själva och 

bilda starka vänskapsband. Jargongen kunde utöver de positiva sidorna bidra till skapandet av 

en destruktiv syn på våld, kvinnor och homosexuella jämfört med vad som kan anses normalt 

i dagens samhälle. Objektifiering, våld och nedvärdering normaliserades inom idrotten. 

 

Slutsatser och implikationer: Mäns våld mot kvinnor kostar samhället stora summor pengar 

och personligt lidande. Den sociala strukturen inom ishockey är djupt rotade och 

svårföränderlig. Jargonen och det våldsamma beteendet som kan ses inom sporten kan sprida 

sig till andra situationer i livet. Utifrån ett folkhälsovetenskapligt synsätt har det visat sig 

behövas insatser för att belysa och förändra jargongen.   

 

Nyckelord: Våld, Ishockey, Jargong, Normer, Manlighet.  



 

Abstract 
 

Background: Promotion of physical activity is one of the eleven public health policy 

objectives in Sweden. Ice Hockey is one of Sweden’s biggest sports with over 90 000 

practitioners. In the recent decade, the sport has been seen with a more critical approach. 

Although sports are a good place for joy and social education for children and adolescents, 

there is criticism of the jargon in the sport. It can be homophobic, degrading to women and a 

violence enhancer. Men’s violence against women costs society large sums in addition to the 

physical and mental suffering they face. Connections between sports, alcohol and violence 

has been seen in studies. Research indicates that the hegemonic masculinity that players are 

expected to live up to from coaches, audiences and team players has a significant factor in 

violent behavior outside the arena. 

 

Aim: Investigate body culture, jargon and social structure among male ice hockey players, as 

well as how this is perceived to affect their views on sexuality, aggressiveness and actions 

outside the arena.  

 

Method: Six male players from different divisions in Swedish hockey were interviewed. 

Qualitative content analysis was used as method.  

 

Result: The players saw their sports as an important part of their life where they could be 

themselves and form friendships for life. The jargon contributed beyond the positive sides to 

create a twisted view of violence, women and homosexuals as contrast to the usual view in 

today’s society. Objectification, violence and impingement are somewhat normalized in the 

sport.  

 

Conclusions and implications: Men’s violence against women cost society a lot of money and 

personal suffering. The social structure in hockey is deeply rooted and difficult to change. The 

social structure of ice hockey is deeply rooted and difficult to change. The jargon and the 

violent behavior that can be seen in sport can spread to other situations in life. Based on a 

public health science approach, efforts are needed to highlight and change the jargon. 

 

Keywords: Violence, Hockey, Jargon, Norms, Masculinity.  
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1. Inledning 
Kända manliga lagidrottsatleter ses sporadiskt involverade i våld utanför idrottsarenan. Ofta 

sker detta i en sådan utsträckning att deras namn kan synonymiseras med våld såsom O.J 

Simpson (Amerikansk fotboll), Will Cordero (baseball), Mike Tyson (boxning), Lawrence 

Phillips (Amerikansk fotboll) för att nämna några få. En amerikansk enkätundersökning 

utförd av Entertaintment Sports and Programming Network (ESPN) visade att 51% av den 

allmänna befolkningen ansåg att atleter är involverade i fler brott mot kvinnor jämfört med 

icke-atleter (Crosset, 1999). Detta säger inget om sanningen men kan ge en inblick i hur 

allmänhetens attityder ser ut. Även i Sverige har vi sett exempel på hur lagidrottsmän har 

dömts för grova brott som våldtäkt och misshandel (Expressen, 2017a; Expressen, 2017b; 

Svenska dagbladet, 2009; Sydsvenskan 2018). Fenomenet väcker ett intresse, blir unga män 

aggressivt fostrade i sin idrott och tas beteendet med utanför idrottsarenan? Faktorer som 

skulle kunna leda till våld och kränkning utanför arenan är viktiga att identifiera. En 

identifiering kan öka medvetenhet så att eventuella insatser kan införas för att minska våldet 

utanför arenan.  

2. Bakgrund 
2.1 Idrotten som folkhälsoarena 

Hälsofrämjande arbete innebär möjliggörandet av en process där befolkningen kan ta kontroll 

över och förbättra sin hälsa. För att nå ett stadie av mentalt och socialt välbefinnande måste 

individer kunna identifiera och förverkliga sina ambitioner för hälsoförbättring. (WHO 1986). 

Det hälsofrämjande arbetet är brett och kan innefatta allt från användning av säkerhetsbälte 

till ökning av den fysiska aktiviteten (WHO, 2016). Ett av de elva folkhälsopolitiska målen i 

Sverige är att samordna, genomföra, följa upp och värdera insatser för fysisk aktivitet (Prop. 

2007/08:110). En ökad fysisk aktivitet skall främst ske genom mer fysisk aktivitet i skola, 

förskola, i samband med arbete och mer fysisk aktivitet under fritiden. (Prop. 2002/03:35). 

Även om den jämlika hälsan i Sverige förbättras förekommer stora ojämlikheter mellan 

exempelvis kön och socioekonomi (SOU 2017:4). På grund av detta är folkhälsopolitikens 

mål att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. 

Det skall ske genom tydligare mål och ett tydligare fokus på jämlikhet med ett brett 

angreppssätt som inkluderar alla av de folkhälsopolitiska målen, således även inom 

idrottsrörelsen (SOU 2017:4). Därför är det viktigt att även inom idrottens värld jobba för en 

större jämlikhet och respekt för olika kön, sexuella läggningar och funktionsnedsättningar. 
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Detta görs med bland annat stödmaterial för att öka kunskap kring HBT frågor och bemötande 

(RF, 2013). 

 

Enligt Riksidrottsförbundet (RF) har ungefär 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige 

någon gång varit med i en idrottsförening (RF, 2005a). En undersökning visade att 91% av 

idrottsungdomar uppger att de är nöjda med livet. Det kan jämföras med 82% bland 

ungdomar utanför idrotten. (RF, 2005b). Enligt RF:s policy (2013): 

 - Har alla rätt att vara med, uppleva glädje och gemenskap, ingen ska behöva känna sig 

kränkt, trakasserad och/eller diskriminerad. 

- Accepteras ingen form av diskriminering på grund av sexuell läggning eller 

könsuttryck/könsidentitet. 

 

Enligt RF (2004) fungerar idrottsföreningar som en fostringsarena för barn och ungdomar. 

Moment som inkluderar samarbete, hantering av framgångar och motgångar samt sociala 

relationer är viktiga inslag i idrotten. Barns behov av lek och rekreation kan komma att 

tillfredsställas i samvaro med jämnåriga. RF (2007) menar att i idrottsföreningarna bedrivs ett 

socialt sammanhang vars regelverk och normer för samvaro har samma grundpelare som 

skolans; att kunna samverka med andra, kunna underordna sig gemensamma normer och 

ledarens direktiv är en förutsättning för deltagande. RF (2007) hävdar att de som i hemmet 

redan anpassats till dessa normer oftast inte upplever några större problem, däremot kan de 

som har svårt att uppfatta eller efterleva normerna bli exkluderade från gruppen. Även om nio 

av tio utövare har en generellt positiv bild till sitt idrottande kan de som inte passar in enligt 

rådande normer utsättas för mobbing, trakasserier och känna ett stort utanförskap (RF, 2004). 

En av de största idrotterna i Sverige är ishockey, som allmänt brukar anses som en av de mer 

våldsamma idrotterna på grund av dess acceptans av tacklingar och aggressiva spelstil 

(Pappas, McKenry, Catlett, 2004). 

 

I Sverige var det år 2015 ca 90 000 personer mellan 7–70 år gamla som var aktiva i form av 

ishockey (RF 2015). De senaste åren har antalet flickor/kvinnor som spelat hockey ökat med 

flera tusen. Detta beror säkerligen på en större plats i media samt Tre Kronors Hockeyskola 

som inlett en satsning på damer, detta medförde att kvinnor nu utgör 16% av de som spelar 

hockey jämfört med under 10% som för bara några år sedan (Svenska Ishockeyförbundet, 

2017; RF 2015). Kvinnornas position inom hockeyn stärks således. 
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2.2 Folkhälsa och våld 
Våld är ett stort folkhälsoproblem och medvetenheten om det har ökat under de senaste 

årtiondena. Utöver fysiska skador leder våldet till långsiktiga konsekvenser för både individer 

och familjer, men även för samhället (Läkartidningen, 2016). Varje år världen över mister 

miljontals människor livet på grund utav våld och många fler lider av icke-dödligt våld. 

Generellt är våld den ledande dödsorsaken för personer mellan 15–44 år världen över (WHO, 

2002). Även om fallet inte är så i Sverige utgör våldet även här ett stort problem. Personer 

som sökt inom hälso- och sjukvården har tillfrågats om våldsutsatthet, resultaten visar att våld 

förekommer vid många sjukdomsbilder, inte bara fysiska skador. Det gäller symtom från 

psykosomatiska symtom, hjärt-kärlsjukdomar, fetma, diabetes, fysisk ohälsa m.m. (Kruse et 

al., 2011; Läkartidningen, 2016).  

 

Begreppet ”våld” kan betyda många saker och definieras på olika sätt för att förklara olika 

handlingar, beteenden eller fenomen. Enligt Socialstyrelsen (u. å.) kan det definieras som: 

fysiskt våld: Varje form av oönskad beröring och fysisk handling mot sin vilja. Sexuellt våld: 

Våldtäkt eller andra påtvingade handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte 

inte vågar säga nej till. Psykiskt våld: Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande som riktar 

sig mot person, egendom eller värde.  

 

Även om det är svårt att beräkna den exakta summan så kostar hälso- och sjukvården mycket 

pengar, ökat sjukvårdsutnyttjande bland våldsutsatta beskrivs i flera studier (NKC, 2014; 

Kruse et al., 2011). Rapporten från NCK uppskattar däremot att en kvinna som inte utsätts för 

våld kostar sjukvården drygt 10 000kr per år. För en våldsutsatt kvinna hamnar samma siffra 

på uppemot en halv miljon kronor (NCK, 2010). Utöver detta tillkommer exempelvis 

rättegångskostnader, förlorad arbetstid, terapi med mera. Gender Equality (EIGE, 2014) 

hävdar att mäns våld mot kvinnor i Sverige totalt upp går i 39,7 miljarder kronor per år.   

 

Flera författare har försökt definiera och klassificera vad våld inom sport innebär men enligt 

Young (2012) finns det bristfällig information om vilka typer av våld som förekommer i 

idrottsvärlden och ännu mindre angående huruvida våld i olika sociala sammanhang delar 

likheter i avsikt, utförande och utfall. Våldet är ett socialt komplext fenomen och inom en del 

idrotter är våldet en maskulinitetskapande (Messner, 2002).  
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2.3 Ishockey och våld 
Ishockey är en tuff idrott med mycket närkamper och förekomst av våld (Luisi et al., 2016; 

Pappas et al., 2004). Över de senaste årtiondena har ishockey i Nordamerika setts mer kritiskt 

än förr, både samhällsmässigt, men även ur en akademisk synpunkt i form av dess eventuella 

våldsuppmuntrande (MacDonald, 2014; Pappas et al., 2004; Weinstein, Smith, Wiesenthal 

1995; Crosset, 1999). 

 

I många klassiskt mansdominerade lagidrotter såsom hockey, kan en aggressiv inställning ofta 

infinnas och dessutom anses vara något positivt. Idrottare som utövar en våldsam spelstil kan 

ofta bli framgångsrika (Jackson, 1995). I och med detta riskeras det att frodas ett beteende hos 

idrottaren som eventuellt kan hålla i sig och även förvärras senare i livet. Vad det kan få för 

konsekvenser är inte helt klarlagt men exempelvis är män överrepresenterade både inom 

självmord och våldstatistik (Socialstyrelsen, 2018; Brottsförebyggande rådet [Brå], 2018). 

Inom viss amerikansk idrott, exempelvis ishockey, amerikansk fotboll och basket har studier 

från USA visat att spelarna löpa extra stor risk att bli våldsamma i hemmet, överdosera 

droger, utsätta andra för sexuella övergripande, homofobiska kränkningar men även begå 

självmord, jämfört med icke-atleter (Messner, 2002; Pappas et al., 2004).  

 

Det finns olika sätt för en hockeyspelare att demonstrera kontroll över andra hockeyspelare 

och få respekt. Det kan vara i form av ett slag, en armbågning, en onödigt hård tackling eller 

genom att starta ett slagsmål. Om spelaren däremot tar avstånd från slagsmålet på plan 

riskerar spelaren att förlora sin respekt i laget (Weinsten et al., 1995). Weinsten et al. (1995) 

återger ett centralt citat från en intervju med en hockeyspelare: ”It does not matter if you lose 

a fight, there is respect in losing but there is no respect in doing nothing” [ungefär ”Det spelar 

ingen roll om du förlorar ett slagsmål, det finns respekt i en förlust, däremot finns det är ingen 

respekt i att backa ur” (fri översättning av författaren)]. Det är alltså viktigt inom hockeyn att 

delta i ett bråk och visa sig stark, aldrig backa ur. 

 

Idrotten blev tidigt i historien en arena där maskulinitet frodades och män ställdes mot 

varandra. Att vara stor, stark, orädd och aggressiv var ofta karaktäristiskt hos de som var 

framgångsrika. En stark maskulinitetsnorm har funnits inom idrotten i alla tider (Connell, 

2005). ”Sportifieringen”, alltså när idrotten organiserades, påbörjades i England på 1800 talet 

i och med att Football Associaton och Rugby Football Union bildades. På grund av detta var 

regler tvungna att fastställas, dels för att det är svårt att tävla utan exakta regler, men även för 
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att minska skadorna hos spelare som uppstod av det extrema våldet som innan dess förekom 

(Lindroth, 2011). I och med detta var deltagare tvungna att kanalisera våldsanvändningen till 

legitima former. Det medförde att styrande män vid maktpositioner kunde använda sporten 

för att fostra de unga männen med de egenskaper som framtida ledare av imperiet ansågs 

behöva: lojalitet, kämpaglöd till matchens slut, lyda regler och tränarens order (Holt, 1989). I 

och med dessa regler legitimeras också våldet. Det blev accepterat att skada någon så länge 

det gjorts på ett regelrätt sätt. Syftet att skada med hjälp av en regelrätt tackling visar Messner 

(2002) i sina intervjuer med manliga, amerikanska rugbyspelare som den ideala tacklingen. 

Alltså att skada någon på ett ”inom ramarna” accepterat sätt, samma tankesätt är inte orimligt 

att anta förekommer inom ishockeyn.   

 

Faktumet att tacklingar är regelrätta i herrhockey, från tolv år och uppåt men inte i alls i 

damhockey är intressant. Detta spär på föreställningen om att det är män som ska våga gå in i 

närkamper, uthärda smärta och ta en smäll för laget (Messner, 1992). I amerikansk ishockey 

får en spelare eventuellt bara utvisning för slagsmål, detta betyder att det inte är tillåtet men 

ändå inom ramen som eventuellt endast ger utvisning. Det kan ge spelare indikationen att 

slagsmål inte är mycket värre än ett annat regelbrott såsom att kasta klubban för att blockera 

skott eller kasta sig över pucken. Om slagsmål hade uppstått inom andra kropp-mot-kropp 

idrotter i Sverige, såsom fotboll eller handboll hade konsekvenserna blivit betydligt strängare 

än en utvisning, troligtvis mycket långa avstängningar (Pappas et al., 2004). 

 

2.4 Social struktur 
Vissa typer av män och manlighet kan värderas högre eller tillskrivs mer makt än andra i olika 

sammanhang. Människors position kan placeras i en tänkt social hierarki som speglar sig i 

exempelvis ålder, kroppskomposition, hudfärg, utbildning, arbete, sexuell läggning. De socio-

strukturella villkoren kan rama in relationer och situationer (Alsarve, Jakobson, Helgesson, 

2017). Detta har även visats inom idrotten där män föreställs som starkare, snabbare och 

fysiskt mer avancerade än kvinnor (Alsarve et al., 2017). Tävling mellan män emellan inom 

idrotten blir en väg att stärka sin status inom gruppen, det kan vara i form av tuffhet, 

uttryckande av manlighet, vilja, eller maktuppvisning.  Det kan exempelvis ske i form fysisk 

dominans såsom brottning mot lagkamrater (Connell, 2005; Pappas et al., 2004). Om normer 

och regler inte följs riskerar spelare att tappa sin status inom laget (Messner, 2002; Weinstein 

et al., 1995).   
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2.5 Normer relaterat till kön och homofobi inom ishockey 
Homofobi är ett stort problem i samhället och särskilt inom idrotten. Acceptansen för 

homosexualitet i västvärlden ökar lyckligtvis men inom idrotten verkar det inte gå i samma 

takt. Inom manlig lagidrott kan skämtande med de andra spelarna förekomma om huruvida de 

har kvinnliga/homosexuella attribut, vilket inte är en komplimang i dessa sammanhang (Luisi, 

2016). Messner (2002) beskriver att det inte är ovanligt för spelare att få höra att han skjuter 

som en tjej eller bög. Om en spelare visar några typer av svaghet kan personen snabbt få en 

stämpel som ”fitta” eller ”bög”. En av anledningarna är till den progressiva utvecklingen av 

dessa normer är troligtvis glåporden (MacDonald, 2014). Även som homosexuell är det enligt 

Messner (2002) inte ovanligt att följa med i detta ”omklädningssrumssnack” för att undvika 

utanförskap och mobbning. Litteratur inom maskulinitet och sport tar ofta upp problemet med 

homofobi (Messner, 2002; Macdonald, 2014; Connell, 2005; Luisi, Luisi, Geana, 2016). Även 

om det inte går snabbt nog så går det i rätt riktning, i och med ett öppnare samhälle och 

projekt som You Can Play Project, som exempelvis de svenska NHL-spelarna Henrik Sedin 

och Henrik Lundqvist öppet har valt att stödja (You can play, 2014). Däremot har inte en enda 

professionell hockeyspelare i NHL någonsin kommit ut som homosexuell, vilket är 

problematiskt.  

 

Den homofobiska och sexistiska miljön kan till och med anses positiv av spelare då det ger en 

känsla av gemenskap och öppenhet (Luisi et al., 2016). Pappas et al. (2004) framhäver att 

eftersom unga män sällan vill bli utskämda inför en grupp på detta sätt håller de oftast 

känslorna på insidan. När grupper bestående av enbart män som hävdar sig ha ett fysiskt 

övertag över kvinnor, skapar ett emotionellt band till varandra, uttrycker de sig ofta 

kränkande mot kvinnor för att stärka sina band till varandra. Det ger en känsla av 

överlägsenhet (Pappas et al., 2004).  

 

2.6 Idrott och våldsbrott 

Enligt Coakley (1998) framkom det i en intervjustudie att amerikanska spelare ibland skulle 

vilja och ibland även kom till handling med att lösa problem i sociala sammanhang på samma 

sätt som de löses inom hockeyn, det vill säga genom att ta till våld eller hävda sin 

överlägsenhet med kränkningar (Coakley, 1998). Att slå till sin partner vid ett bråk eller en 

annan man vid en diskussion kan få personen att känna att den här makten och 

överlägsenheten. Young (1993) hävdar att våld inom en domän, såsom idrott, ofta är länkad 

till våld i en annan domän, såsom i samhället eller i hemmet. Det finns mycket forskning på 
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våld inom idrotten i stort (Young, 2012; Matthews & Channon, 2017; Collins, 2007). 

Däremot finns det inte särskilt mycket empirisk forskning på kopplingen utanför arenan, de 

studier som gjorts inom ämnet har bara hittat en svag korrelation och vissa hittade ingen alls, 

fler studier måste göras för att klargöra kopplingen. Faktorer som möjligen spelar roll för 

våldet är hur lagmedlemmar, tränare och fans uppmuntrar och försvarar våldsamt beteende 

(Pappas et al., 2004). Ytterligare en faktor som spelar stor roll för våld utanför arenan är 

alkoholkonsumtion hos spelarna (Crosset, 1999). 

 

2.7 Alkoholens roll 
Alkoholkonsumtionen tenderar att vara större hos män som idrottar än hos de som inte är 

aktiva inom någon idrott, kopplingen är mycket stark enligt amerikanska studier (Crosset, 

1999; Naughton, 1996). Dessutom finns det koppling mellan alkohol och våld mot kvinnor 

oavsett idrottande, socioekonomisk klass eller etnicitet (Kantor, 1993). Även om alkohol i sig 

inte nödvändigtvis behöver medföra våld, hävdar Kantor (1993) att det har en komplex roll i 

mäns våld som inte är helt kartlagd. Alkoholkonsumtion, särskilt att dricka för att bli kraftigt 

berusad kan försämra resonemang- och kommunikationsförmågan som i annat fall skulle 

hindra en person från slagsmål eller sexuella våldsbrott (Crosset, 1999). Crosset (1999) 

förtydligar dock att även om alkoholkonsumtion spelar en stor roll i idrottares våld mot 

kvinnor är det bara en del av förklaringen. 

 

2.8 Problemformulering 
Även om idrottsrörelsen framför allt är en hälsofrämjande arena finns det problem inom den. 

Våld kan normaliseras och i vissa fall uppmuntras inom idrottens värld. Forskningen visar att 

pojkar mer eller mindre tvingas in i en mer maskulin gruppnorm och denna pojkgemenskap 

idealiserar stora muskler, vältränade kroppar med en självklarhet jämtemot heterosexualitet, 

objektifiering samt nedvärdering av kvinnor och femininitet (Messner, 2002; Fundberg, 2003, 

Alsarve et al., 2017). Ofta kan uppmärksammade fall ses i media där lagidrottsmän beter sig 

illa även utanför arenan och att det finns en attityd i den allmänna (amerikanska) befolkningen 

att atleter är mer våldsamma än icke-atleter (ESPN, 1996). Män är i mycket större 

utsträckning än kvinnor utövare av våld i och utanför hemmet, våldtäkt men även självmord. 

Det är ofta svårt för män att prata om saker som anses feminina eller känslosamma och de 

förväntas av andra män bete sig på ett visst sätt för att bli accepterade i gruppen. Amerikanska 

studier inom jargongen i ishockey har visat på ett destruktivt beteende hos spelare både på 

och utanför arenan i form av våldshandlingar (Pappas et al., 2004; MacDonald, 2014). Det är 
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inte säkert att så är fallet i Sverige, då antalet studier är få. De begränsade svenska studierna 

har dock visat på samma resultat som de amerikanska i form av den förväntade maskuliniteten 

och nedvärdering av det motsatta könet och homosexualitet inom idrotten (Fundberg, 2002). 

Ishockeyns roll i det hälsofrämjande arbetet i samhället kan ifrågasättas, därför behövs en 

identifiering och förståelse kring problemet även i Sverige. Förändringar kring jargongskultur 

skulle kunna ge stora samhällsekonomiska vinster med en förändring av attityd och 

kroppsuppfattning hos män. Med det menas en sundare inställning till kvinnor, sexualitet, 

våld, aggressivitet, samt en större acceptans för olika sexuella läggningar inom och utanför 

idrotten. Framsteg inom detta område skulle även bidra till en bättre folkhälsa. 

 

3. Syfte  
Syftet med studien är att undersöka kroppskultur, jargong och social struktur bland manliga 

ishockeyspelare, samt hur detta upplevs påverka deras syn på sexualitet, aggressivitet och 

handlingar utanför omklädningsrummet.  

 

3.1 Frågeställningar 
1. Hur upplevs jargongen kring sexism och aggressivitet i omklädningsrummet? 

2. Hur upplever spelarna att erfarenheter i omklädningsrummet påverkar deras syn på 

kvinnor och homosexuella?  

3. Hur upplever spelarna att erfarenheter i omklädningsrummet påverkar deras 

handlingar utanför arenan? 

4. Hur upplever spelarna den sociala strukturen i omklädningsrummet? 

 

4 Teoretisk referensram 

4.1 Hegemonisk maskulinitet 

Ishockey ses som en primär plats för socialisation och manlighet för män. Denna form att 

socialisation väcker frågor om maskulinitet i form av hypermaskulinitet inom sport, 

stereotypiska bilder av atleter och frågor om socialt ansvarstagande för män (MacDonald, 

2014). En form av rangordning män emellan skapas (Fundberg, 2003). Det kan visa sig i 

föreställningen om hur viktigt det är skjuta hårt, se stark ut, inte visa svaghet och hur det kan 

förstärka spelarens manlighet (Alsarve et al., 2017). 
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Utvecklingen av kvinnors och homosexuellas frigörelse på 1970-talet medförde nya vägar att 

förstå kön och samhällen (Messner, 1992). Maskulinitet kan enligt Brannon (1976) 

sammanfattas som fyra regler som män är förväntade att följa. Den första regeln, ”No sissy 

stuff” innebär att allt feminint bör undvikas; detta inkluderar saker som öppenhet och 

sårbarhet. Den andra regeln ”The big wheel” involverar den eviga strävan för igenkännande, 

framgångar och social status till vilket pris som helst. Den tredje, ”The sturdy oak” förstärker 

självständighet, självförtroende, styrka och tuffhet. Den sista regeln, ”Give ’em hell” 

utmärker våld, aggression, skryt och villighet att motsätta sig auktoriteter.  Den viktigaste 

moderna egenskapen inom hegemonisk maskulinitet är att mannen ska vara heterosexuell, och 

gärna ingå i ett äktenskap med en kvinna (Connell, 2005). Hegemonin indikerar vägar som 

kan användas för att män ska stiga rent socialt med hjälp av dessa olika styrkor. Även om 

teorin nödvändigtvis inte bygger på våld finns en relation till det (Connell, 2005). Detta kan 

skapa psykologiska och fysiska ouppnåeliga mål hos män, som exempelvis den maskulina 

identiteten hos en filmkaraktär såsom James Bond, John Wayne eller de fysiska egenskaperna 

hos Dwayne ”The Rock” Johnsson. Inom hockey och andra konfronterande idrotter finns en 

strävan för att hålla kvar vid denna hegemoniska maskulinitet jämfört med idrotter där män 

inte kan visa sin fysiska kropp-mot-kropp dominans, som i exempelvis badminton eller 

gymnastik (MacDonald, 2014). 

 

Hegemonisk maskulinitet inom idrott kan vara en förklaring till problematiken hos manliga 

atleter. Det finns fler teorier som kan förklara mäns maskulinitet och beteende. Oavsett om 

hegemonisk maskulinitet-teorin används eller ej, kan litteraturen inom maskulinitet och sport 

delas in i tre teman: interpersonella relationer mellan idrottare, utseende och idrottens 

fysiologiska krav (MacDonald, 2014).  

 

4.2 Karaktärsdrag 
Forskning visar att respekt, ära, mod, lojalitet, aggressivitet, dominans, självständighet och 

risktagande är kvalitéer som uppskattas hos nordamerikanska män (Weinstein et al., 1995). 

Dessa faktorer blir enklare att skapa/upprätthålla på en spelplan då det rimligen är mer socialt 

accepterat med våld i den kontexten jämfört med andra som exempelvis skola och arbetsplats. 

 

Även om mansnormer kan skilja sig åt genom olika tidsepoker, kultur och i olika kontexter 

finns en vanlig konstellation av normer som är traditionella och bestående i våra samhällen. I 

försök att definiera hur unga män beter sig har forskare enats kring att stoicism är en faktor 
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med stor betydelse. (Oransky & Fisher, 2009). Detta innebär att männen lägger sina egna 

värderingar och tolkningar åt sidan för att passa in i en grupp och följa deras normer istället. 

Detta går även hand i hand med att pojkar generellt hävdar att deras vänskap med andra 

pojkar är emotionellt urkopplade och saknar intimitet och kärlek för varandra då det anses 

vara ”för kvinnor” eller ”mesigt”. Detta gäller utanför idrotten, men bli ännu starkare inom 

idrotten där en våldsam, sexistisk och kvinnokränkande kultur kan frodas (Pollack, 2006). 

 

4.3 Våldsuppmuntring inom ishockey 

Även om instinktiv drift och driften stimulerad av frustration kan vara faktorer som uppmanar 

till aggressivitet inom idrott hävdar Pappas et al. (2004) att våldet beror på framför allt tre 

faktorer: Lagkamrater, tränare och familj: Aggressiviteten inom idrott är inte bara tolererad 

utan även uppmuntrad. Tränare och även föräldrar spär på beteendet då de hävdar att det 

förbereder pojken för ett framgångsrikt vuxenliv. Intervjuer hos spelare har visat att ett 

uppvisade av tuffhet, mod och villighet att slåss är mycket viktigt för att erhålla en positiv 

bild från medspelare men även tränarna. Det har även framkommit att visad aggressivitet i 

form av slagsmål gav en större respekt i laget än god skridskoåkning och andra färdigheter på 

plan. (Weinstien et al., 1995). Även spelare vittnar om att tränare har bett dem åka ut på plan 

och slåss med motspelare” för visa sin makt och få motståndarna att tappa självförtroendet 

(Pappas et al., 2004). Strukturen i sporten och implementation av regler: Många idrottare är 

kluvna i sina tankar när det gäller tävlingsidrott. Dilemmat blir att spelare måste spela etiskt 

korrekt men samtidigt vinna till vilket pris som helst. I Ishockey är kanske förväntningarna 

större än i andra idrotter gällande att leva upp till en manlighet som ofta involverar våld och 

brukande av anabola steroider (i USA) (Pappas et al., 2004). Spelarna ska enligt Weinstein et 

al. (1995) också tåla extrem smärta. Det är uppskattat av publiken om en spelare som skadats 

kommer in på plan igen. I många lag finns också en tradition av våldssökande, slagsmål och 

skrämsel. Generella attityder och samhället generellt: Det tycks finnas ett allmänt stöd, både 

institutionella och samhälleliga för våld inom idrotten. Ofta kan exempelvis våldsoffret dömas 

och atleten går fri eller med mycket lindrigt straff. Oförmögenheten av institutioner att fälla 

atleter är stor (Crosset, 1999; Young, Desmaris & Baldwin, 2016). Hockeyfans är ytterligare 

en faktor som spär på våldet inom sporten. I undersökning framkom att 39% gärna ser ett 

slagsmål när de tittar på hockey. Även 69% av spelare känner sig uppskattade av publiken när 

de slåss (Smith, 1979). Efter matchen är det inte alls ovanligt att spelare få beröm av publik, 

vänner och lagspelare för att de slogs väl (Pappas et al., 2004). 
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5. Metod 
5.1 Val av metod 
Valet med kvalitativa intervjuer gjordes då det för närvarande finns väldigt begränsad 

forskning kring mäns egna upplevelser av sexism, våld, kränkande handlingar i 

omklädningsrummen. Kvalitativ ansats syftar till att få en ökad kunskap av spelarens 

upplevelser, erfarenheter, förväntningar samt vilken attityd de har. Med denna kunskap kan en 

inblick fås angående hur och varför spelare agerar på olika sätt (Malterud, 2009). Studien 

utgår från ett induktiv ansats då det är empirin som kommer resultera i slutsatser. Kvale & 

Brinkmann (2014) menar att induktion som metod syftar till att ge en helhetsförståelse kring 

studiens syfte och skapa ny kunskap. 

 

5.1.1 Egen förförståelse 
Som student och intervjuare är det viktigt att tolka och bemöta materialet utifrån en grundsyn 

på ett objektivt sätt (Kvale & Birkmann, 2009). Som idrottande ungdom i närkamps-

lagidrotter tillsammans med andra livserfarenheter och kunskap utgör detta en förförståelse 

som kan påverka tolkningen i studien. Även inläsning inom ämnet har givit en förståelse och 

fördjupning i hur det ofta ser ut. Det blir viktigt att åsidosätta dessa faktorer som kan innebära 

en förbestämd tolkning samt sökandet efter svar som förväntas av intervjupersonerna efter 

egna erfarenheter (Kvale & Birkmann, 2009). Utmaningen blev att gå in i en helt neutral roll 

och inte låta några föreställningar och erfarenheter spela roll.   

 

5.2 Urval 
Urval skedde genom kontaktpersoner, som under januari fåtts via personlig kontakt på 

Svenska Ishockeyförbundet, på ett antal ishockeyklubbar i Mellansverige. Informationsbrev 

(Bilaga 2) med förfrågande om medverkande i studien skickades ut via mail till 

kontaktpersoner för A-lagen i klubbarna som i sin tur delade ut till spelarna via tränare. 

Tränare återkom senare med namn och kontaktinformation till spelare som ville ställa upp och 

av tränaren ansågs lämpliga. Därmed har ett bekvämligheturval använts (Thomsson, 2010). 

Spelarna ringdes upp och intervjuades under mars och april. Spelare i ett spann från division 

tre till SHL (Svenska hockeyligan) intervjuades för att få en bredd i svaren. Alla spelare var 

över 18 år.  
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Inklusionskriterier som användes i studien var följande: Man över 18 år som spelar hockey på 

en nivå på minst division 3, kunna uttrycka sig väl i tal på svenska, kunna tänka sig att svara 

på känsliga frågor angående lagkultur, sexism, aggressivitet och våld, samt ge sitt samtycke 

till deltagande.  

 

5.2.1 Informanterna i studien 
Sex aktiva män från fyra olika ishockeyklubbar som uppfyllde kriterierna deltog i studien. 

Två personer från SHL, en från division ett, två från division två samt en från division tre 

intervjuades. Idrottsutövandet och erfarenhet skiljde sig något mellan spelarna, däremot hade 

alla spelare flera års bakgrund inom sporten och de flesta hade spelat sedan tidig barndom 

utan avbrott. Ingen vikt lades angående spelares position i laget. Åldersspannet för deltagarna 

var mellan 19 – 33 år. I en av klubbarna ville ingen av A-lagsspelarna intervjuas, istället 

kunde spelare i J20 tänka sig att ställa upp, intervju med dem utfördes istället. I ett fall 

ångrade sig spelaren på grund av tidsbrist, då kontaktades klubben på nytt för att få fram en 

ny spelare, vilket lyckades. Totalt tillfrågades sju spelare, varav sex deltog.  

 

5.3 Genomförande av datainsamling 
Intervjuer genomfördes våren 2018. Tre intervjuer utfördes på platser som intervjupersonen 

bestämde, antingen i deras hem eller i ett avskilt rum i klubblokalen. Kravet från intervjuaren 

var att platsen skulle vara tyst och att informanten kände sig bekväm där utan att någon skulle 

kunna höra det som sas eller kunna störa på något sätt. Tre spelare intervjuades per telefon. 

Delvis önskades detta av känslighetsskäl angående ämnet men även då spelarna kunde ha åkt 

hem till hemstaden efter säsongen och befann sig långt bort, eller var på annan ort av annan 

anledning. Intervjuerna transkriberades snarast möjligt efter intervjun av anställd på ÖLIF. 

Intervjun (Bilaga 1) inleddes med frågor angående spelarens idrottsbakgrund för att sedan 

ledas in genom jargong, ideal, synen på andra, manlighet och våld och slutligen 

gruppdynamik med tillhörande frågor. Tidsspannet skiljdes mellan 29 minuter och 70 

minuter, vilket beroende på hur villig intervjupersonen var att ge många exempel på 

upplevelser med varierande mängd målande beskrivning. Intervjuerna spelades in via mobil 

och dator ifall någon av filerna skulle bli korrupt.  

 

5.4 Etiskt förhållningssätt 
Studien bedrevs i samråd med Vetenskapliga rådets principer (Vetenskapsrådet, 2017). Det 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
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Informationskravet innebär att deltagare informeras grundligt om projektets syfte samt vilka 

villkor som gäller för deltagande. Med samtyckeskravet menas att personen i fråga själv har 

rätt över sin medverkan av studien och har rätt till att hoppa av när som helst denne känner för 

det. Konfidentialitetskravet innefattar att alla uppgifter och information från ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och att dessa förvaras på ett sätt att 

obehöriga ej kan nå dem. Nyttjandekravet innebär att den data som samlats in endast får 

användas för detta forskningsändamål (Thomas et al., 2015). Delvis fick deltagarna denna 

information via informationsbrev, utöver det informerandes deltagarna personligen i början av 

varje intervju.  

 

5.5 Kvalitetsaspekter vid kvalitativ forskning 
All forskning genomförs för att finna ny kunskap. Den tolkas och kan utbringa olika 

sanningar. Därför är det viktigt att intervjuaren visar trovärdighet (trusttworthiness) av 

resultaten (Graneheim & Lundman, 2004). Gällande kvalitativ forskning används giltighet 

(dependability), tillförlitlighet (credability) och överförbarhet (transferability) för att stärka 

trovärdigheten. Giltighet handlar om studiens fokus och hur insamling, analys och resultat 

kopplas till studiens syfte samt hur upprepade mätningar skulle resultera liknande fynd 

(Graneheim & Lundman, 2004). Författaren beskriver vidare att studien tillförlitligheten 

studien påverkas av vilka metoder och tillvägagångssätt forskaren använt sig för att förklara 

syftet. Överförbarheten refererar till huruvida resultaten kan användas inom andra 

omständigheter och grupper. Graneheim & Lundman (2004) menar att överförbarhet uppnås 

om studien väl förklarar hur urval, datainsamling och hur dataanalys har genomförts. 

 

5.6 Dataanalys 
Den data som samlats in består av 53 sidor transkriberade intervjuer. Insamlade data 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, som enligt Graneheim och Lundman 

(2004) används för att få fram kärninnehållet av materialet. De delar som kunde besvara syftet 

valdes ut. Intervjun lyssnades igenom ett flertal gånger för att få en känsla för hur 

intervjupersonen betonade, använde pauser och för att få en helhetskänsla. Transkriberingen 

utfördes av personal på Örebro länsidrottsförbund, personen hade ingen övrig koppling till 

studien. Efter genomläsning av alla intervjuer flertalet gånger analyserades dem utifrån 

Graneheim & Lundman (2004) som en tolkningsprocess i flera steg. Relevanta enheter 

markerades i texten och kondenserades utan att tappa meningsfullheten, dessa enheter 

reducerades sedan för att bilda koder. Koderna jämfördes sinsemellan, likheter och skillnader 
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skapade subkategorier och i sin tur kategorier. Enhet och kondensering innehöll det manifesta 

innehållet i materialet som tillsammans bildar gemensamma latenta i kategorierna. Manifest 

innehåll innefattar det som är direkt synligt i texten medan latent innehåll innebär en tolkning 

av den underliggande texten (Graneheim & Lundman, 2014). Tillvägagångssättet 

åskådliggörs i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1 Exempel på framtagandet av kategorier.  

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Det tror jag 

mycket är för att 

man skapar sig en 

gemenskap. Det 

blir ju lite som en 

familj när man är 

med i ett lag 

liksom, om man 

säger så. 

Man skapar sig en 

gemenskap. Laget 

blir som en familj. 

Trygghet Sociala 

relationer 

Gemenskap 

 

Det handlade om 

att få en roll. En 

roll i laget. Få en 

typ av identitet. 

Bli omtyckt 

liksom. Det var 

liksom målet då 

nät man var 

spelare. 

Få en roll i laget, 

att bli omtyckt, det 

var målet som 

spelare. 

Gruppen Social status 

Sen kommer det ju 

alltid, ja men 

henne kan man ju 

alltid ligga med 

och sånt där. Det 

kommer ju också 

på tal, det gör det 

ju. 

Henne kan man 

alltid ha sex med, 

det kommer på tal. 

Objektifiering Kvinnosyn Människosyn 

Ja men att han är 

bög eller nått sånt 

där liksom, om 

man är lite rädd av 

sig om jag säger 

så. 

Att han är bög, lite 

rädd av sig.  

Kränkning Homosexualitet 
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Jag jämför mig 

med andra, vem 

som är bäst. Jag 

kan tänka ”Jag är 

starkare än den 

där” En identitet 

byggs upp för att 

stärka sig själv.” 

Jämförelse vem 

som är bäst. Jag är 

starkare än honom. 

Identitetsstärkande. 

Identitet Macho Normalisering 

 

”Det är klart att 

några ryker ihop 

med någon på 

krogen men 

samtidigt är det 

något som jag tror 

händer 

alla[människor]” 

Självklart att 

någon ryker ihop 

på krogen, det 

händer alla. 

Våldsacceptans Aggressivitet 

 

6. Resultat 
Syftet med studien är att undersöka kroppskultur, jargong och social struktur bland manliga 

ishockeyspelare, samt hur detta upplevs påverka deras syn på sexualitet, aggressivitet och 

handlingar utanför arenan. Spelarna presenteras med beteckning S1–S6. Analysen resulterade 

i tre kategorier med tolv subkategorier som redovisas nedan. 

 

Tabell 2 Kategorier och subkategorier. 

Kategori Gemenskap Människosyn Normalisering 

Subkategori Social status 

Sociala relationer 

Kvinnor 

Homosexualitet 

Macho 

Aggressivitet 

 

 

6.1 Gemenskap 

Kategorin behandlar spelarens känslor och upplevelser när det kommer till social position och 

gemenskap. Hockeyn uppfattades som en viktig del av spelarnas liv och sociala gemenskap. 

För många var det viktigt att känna sig hemma och bli accepterad i denna ”andra familj”. 

 

6.1.1 Social status 
Subkategorin ”social status” innefattade att det finns tydliga hierarkier i laget. Vissa spelare 

får hög status, andra lite lägre. Deltagarna uppgav att en hög status kunde uppnås på två sätt. 
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Antingen var spelaren helt enkelt en bra spelare, vilket innebar att denne gjorde många mål, 

täckte många skott eller spelfördelade väl. Om spelare inte var bland de bästa kunde status 

upprätthållas genom sociala färdigheter såsom bra självförtroende, roliga skämt eller genom 

att visa sig starkare än lagkamraterna. Att brottas med medspelare i omklädningsrummet 

förekom i flertalet lag. Denna fysiska dominans kunde i vissa fall ge en mer säker plats i 

gemenskapen. Det ansågs viktigt att få vara en del av gruppen på riktigt, inte bara att få vara 

på plats, utan att få bli sedd och hörd av de andra spelarna.  ”De som är bra får hög status 

direkt, folk ser upp till dem. Men de som har mycket pondus och bestämmer mycket utanför 

plan. De får också hög status. De som är coolast i plugget liksom.” (S1) Tränaren hade den 

högsta statusen i laget, deras makt men även ansvar var störst. Vikten av att de höll ihop 

gruppen på ett bra sätt och satte gränser var stor. Om tränaren gjorde något olämpligt, kunde 

det vara svårt för spelare att agera. En spelare sa: ”Tränarna riktade mycket skit mot en viss 

person i laget /…/ och ledaren är den som bestämmer ifall du spelar eller inte /…/ Vad 

riskerar du om du som ensam individ går och sätter dig upp emot tränaren?” (S2) 

 

Att få en plats i laget och i den sociala strukturen kunde vara svårt när spelarna var yngre eller 

kom till ett nytt lag. Det kunde handla om att rätta sig i ledet eller vara social för få delta i 

gemenskapen och följa dess normer. I några lag förekom inkilning för att ”välkomna” 

spelaren i form roliga/pinsamma uppgifter som skulle utföras. En spelare uttryckte: ”Man fick 

rätta sig efter ledet och tycka som de äldre spelarna /…/ de kanske sa ”domaren är så jävla 

rutten, fyfan vad jag hatar han”. Då fick man ju hålla med.” (S6) Det framkom att spelare har 

fått anpassa sig efter lagets tankar och normer, att ha avvikande tankar var inget som gärna 

yttrades då det kunde medföra utanförskap. Även om det inte kändes rätt kände de sig 

tvingade att säga eller utföra vissa saker de inte egentligen inte menade eller ville. Att anpassa 

sig till rådande attityder och tankar ansågs betydligt säkrare än att komma med sina egna. En 

osäkerhet inför att verkligen vara sig själv rådde hos ett antal spelare.  

 

6.1.2 Sociala relationer 
Hockeyn sågs som en bra umgängesplats. Spelarna hade oftast kul när de var där, träffade 

kompisar och fick ett break från familj och jobb. De kände att de kunde vara sig själva där 

mer än i andra situationer såsom på jobbet. Det pratades inte om viktiga saker utan framför 

allt sådant som ansågs roligt. Många av deras kompisar utanför arenan var också 

hockeyspelare. Att få umgås med likasinnade människor var högt värdesatt och den främsta 

anledningen till att spelarna fortfarande var aktiva. ”Det är mer familjärt i ett omklädningsrum 
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vilket gör att spärrarna försvinner /…/ kan prata om sex, om kvinnor, det mesta egentligen 

som inte görs på arbetsplatsen.” (S5) En annan spelare sa: ”Det är svårt att se ett liv utan 

sporten /…/ Det är mycket mer än bara hockey. Det är ett socialt nätverk, och för egen del att 

få tävla på en ganska hög nivå regelbundet och att faktiskt ha någonting att göra.” (S2) 

 

Idrottsarenan sågs som en fristad där samhällets normer inte behövde följas likt det övriga 

livet. I omklädningsrummet fick spelarna prata utan att bli dömda om kvinnor, sex, skämt om 

homosexuella m.m. Spelare ansåg det som en lättnad att få säga i princip vad som helst utan 

att behöva stå till svars, särskilt grövre skämt och socialt känsliga ämnen såsom invandring. 

Skämten var en stor del för de flesta som intervjuades. Det ansågs härligt att få komma ner till 

arenan och skämta om olika saker. Dels angående ”vanliga” men även de lite grövre skämten 

som kan inte yttras i andra situationer. Skämten var en faktor som förde spelarna samman och 

sammansvärjde laget. Att det gärna fick vara grovt så länge det var med glimten i ögat var ett 

genomgående tema. ”Det är klart man går åt dem ganska hårt med diverse personangrepp men 

ur egna erfarenheter är det alltid på skoj.” (S2) Det förekom även rasistiska pikar och skämt: 

”…glåpord till varandra men vi som sitter där vet att det är med glimten i ögat. Lite sånt där, 

och ibland är det ju rasistiska grejer som kommer ut sådär, men dom som säger de upplever 

man ju skämtar.” (S6) Spelare ansåg att det ingick i normen för hockeyspelare att kanske 

skämta lite mer och kanske lite värre än i andra idrotter. Det var viktigt med en god stämning 

i omklädningsrummet och grova skämt ansågs som ett utmärkt medel för lagandan och en 

mycket viktig del av sammanhållningen. 

 

I många lag förekom en tyst acceptans när olämpliga saker sades. Det har beskrivits att det är 

mycket högt till tak och att spelarna kan skämta om vad som helst så länge det var med 

glimten i ögat. Däremot sade de flesta spelare att det ibland går över gränsen för vad som är 

acceptabelt. Detta hanterades på olika sätt. En spelare sa: ”Om det inte är på skoj eller något 

för vulgärt tror jag man skulle reagera, absolut.” (S2) En annan: ”Om en aggressiv person 

säger något dumt, kan man säga till den som blev utsatt att han inte menade det.” (S3) 

”Det blir tyst och en konstig känsla, men ingen gör något.” (S4) Enligt några spelare fanns en 

risk att förstöra den goda jargonen och trevliga stämningen om en spelare skulle säga ifrån om 

någon sagt/gjort något olämpligt. Gemenskapen är stark, något som man gärna inte ruckade 

på.  
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6.2 Människosyn 

Kategorin innefattar spelares syn på kvinnor och homosexuella. Hur det pratas och skämtas 

om de karaktärsdrag som inte är att föredra på isen. Hur kvinnor kan objektifieras och 

homosexuella nedvärderas på olika sätt.  

 

6.2.1 Kvinnosyn 
Kvinnosynen är komplext inom hockeyn. Det framkom att det kan skämtas om kvinnor på 

olika sätt och i vissa lag är det värre än andra, dock är de tydliga med att det alltid är med 

”glimten i ögat” och att inget negativt egentligen menas med jargongen. Erfarenheten var att 

det var som värst vid högstadieålder och att det trappats ner sedan dess men att det fortfarande 

är en stor del. En spelare berättade: ”Det pratas mycket om tjejer. Vem man har legat med och 

hur. /…/ Sen kommer det ju alltid saker som: ja men henne kan man ju alltid ligga med och 

sådär /…/ Vem som är snygg, vem som är ful och så vidare.” (S6) 

 

En spelare berättade om hur attributen för en man skulle vara: ”Ibland kallas spelare ”mes” 

eller ”kärring”. På något sätt uttrycker de något tjejaktigt och att det inte är bra. Inga bra 

attribut för en man. Man ska vara våldsam och bestämd! /…/ På nått sätt att kvinnor är till för 

mannen. Att de endast är till för att ha sex med. Den inställningen finns hos vissa.” (S1) I 

andra lag finns en mer försiktighet i skämten då man inte vill trampa någon på tårna på något 

sätt även om man skämtar. En spelare uttryckte sig såhär: ”Det förekommer men på en hyfsad 

nivå. Det kan ju vara någon i laget som har någon, man vet ju aldrig, en släkting eller syster 

som råkat illa ut på riktigt.” (S3) 

 

Att vara kvinnlig eller ha kvinnliga attribut var något som inte sades på ett välmenande sätt. 

Oftast förekom det som nedvärderande skämt eller i en mer seriös kontext som att de skulle 

”sluta spela som tjejer” när de inte spelare hårt/effektivt nog. Spelarna hävdade att det bara är 

något man säger, man menar inte det man egentligen säger. Det är frustrationen som kommer 

ut på ett dumt verbalt sätt. 

  

6.2.2 Homosexualitet 
De flesta spelare hävdar att ”bögsnacket” fortfarande förekommer i relativt stor utsträckning, 

dock betonar de att det bara är på skoj och att inget egentligen menas med orden. Att ”bög” 

enligt dem bara är en svordom och betyder exakt samma sak som idiot eller tönt och att det 

inte har några som helt nedvärderande syn på homosexualitet egentligen. En spelare uttryckte 
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sig följande: ”Ja det pratas väl liksom, vi säger väl ”bög”, kallar varandra för bögar. Så är det 

tyvärr. Jag tror att många säger det som ett ord bara, men att man nog inte menar att någon är 

bög på riktigt.” (S4) En annan spelare hävdade att tonläget är mycket viktigt för att avgöra: 

”Det är svårt att återge här. Det har så mycket att göra med tonläget. Det är inte så att någon 

har tittat någon i ögonen och med förakt sagt ”är du bög eller?” (S2) 

 

Liknande resonemang som gällande kvinnor förekom i viss uträckning. Homosexuella attribut 

likställdes med kvinnliga, alltså negativt. De ansågs inte lika starka, bra, snabba som 

heterosexuella. En spelare sa: ”De är killar fast med attributen hos en tjej.” (S1) En del spelare 

hävdade däremot att de är mer upplysta och de förstår att det är dumt att skämta om dem även 

om de inte menar något illa. Det är en jargong som funnits länge och sprids nedåt i lagen hela 

tiden och anses svårstoppat. Få spelare kände att de skulle vilja sätta sig emot om någon 

skämtade om homosexuella, eftersom detta skulle leda till en dålig stämning. 

 

6.3 Normalisering 

Kategorin behandlar om hur olika faktorer anses normala i hockeyarenan som kanske inte 

hade setts på liknande sätt utanför arenan. Spelarnas jargonger och normer kan bidra till en 

syn som kan komma att delas i andra forum. Machoattityd, opassande skämt, slagsmål, 

aggressivitet och tyst acceptans innefattas.  

 

6.3.1 Macho 
Att vara ”macho” är något som ofta ansågs självklart inom hockeyn och har sets som ett 

inslag under hela deras karriärer. Det framkom att det fanns en viss machokultur inom 

hockeyn och att det hade påverkat vissa spelare även utanför plan. Macho innebar att en 

spelare skulle visa sig stor och stark i alla lägen och aldrig visa några tecken på svaghet eller 

osäkerhet. En spelare berättade: ”Jag jämför mig med andra, vem som är bäst. Jag kan tänka 

”Jag är starkare än den där” En identitet byggs upp för att stärka sig själv.” (S1) 

 

Några spelare håller med om att det har varit ett stort problem men att endast fragment finns 

kvar från den utdöende machokulturen inom ishockeyn. De hade dessutom en negativ 

inställning till den. ”Det spelar ingen roll om du brutit fyra ben och du ska helst springa tills 

du behöver krypa och då ska du krypa lite till. Jag kan inte sätta fingret på vad det är, men jag 

tycker det är patetiskt i alla fall.” (S2) 
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Andra spelare ansåg det vara kopplat till hierarkin, om man inte är en bra som spelare var man 

tvungen att visa upp sig på andra sätt för att säkra sin plats. Detta kunde vara i form av 

machoattityd såsom att vara stark, ha mycket pondus och inte vika ner sig för någon. En 

spelare hävdade också att det finns en hybris inom ishockey, att de är större och starkare än 

andra idrottare som fotbolls- och innebandyspelare. De ansågs mesar som inte ”kunde stå 

upp”. 

 

6.3.2 Aggressivitet 
Olika perspektiv på aggressivitet framkom; att det är något som uppmuntras i laget och om 

det kan tas med utanför arenan. Att vara en aggressiv person var inte något som i sig självt 

uppskattades, däremot var det bra om man kunde visa aggressivitet på plan då det kunde 

likställas med vilja. Att spela aggressivt var att kunna ta en smäll, visa att man ”vill något”. 

Dock fick det inte gå över en viss gräns, det ansågs dumt att åka runt och bara vara allmänt 

våldsam och aggressiv, då det drabbar laget negativt. Det var något som tillhör det förgångna, 

så kallade ”brunkare” som främst skulle in på plan och ställa till med så mycket oreda som 

möjligt. En spelare berättade: ”Jag spelar ju fysiskt och har blivit tillsagd att åka in och 

tacklas för att sprida energi till laget /…/ Jo [aggressiviteten kan tas med utanför plan] 

absolut, speciellt om man blandar det med alkohol. Det har jag märkt när jag varit ute att de 

finns tendenser.” (S4) En annan uttryckte sig såhär: ”Det är klart att några ryker ihop med 

någon på krogen men samtidigt är det något som jag tror händer alla[människor].” (S2) Även 

om ingen av respondenterna berättade att de själva brukat våld utanför plan hävdade 

majoriteten att de mycket väl tror att andra i laget gör det. 

 

En spelare tyckte att aggressiviteten som byggts upp via hockeyn var någon som var positivt 

och har hjälpt honom senare i livet, exempelvis om han skulle bli illa behandlad på en 

arbetsplats: ”Hockeyn har gjort mig mer aggressiv /…/ Man kan stå upp för sig själv om 

någon behandlar dig illa.” (S3) Hockeyn och aggressiviteten har gett honom självförtroende 

att kunna sätta sig upp mot orättvis behandling. 

 

Att visa sig svag på plan ansågs inte vara ett bra alternativ. Även om rent slagsmål inte 

önskades eller förekom ofta så fanns en accepterad och normaliserad bild av det. Om det 

krävs, så krävs det. Några spelare hade varit med om slagsmål, andra inte. Om man blev 

slagen på ett oschysst sätt var det självklart att ge igen. Det förekom att spelare har blivit 

ombedda att åka in och starta gruff av tränare för att elda igång laget.  
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Det framkom däremot att de flesta spelare tyckte att det inte finns någon antydan till att 

aggressivitet frodas i laget även om det är en fysisk sport, det är inte önskvärt och tas absolut 

inte med utanför plan. Snarare att hockeyn blir ett bra sätt att få ut sin aggressivitet så den inte 

behövs användas utanför planen.  

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Intervjuerna gav en djup insikt i hur spelare upplevde jargongen. En god stämning fylld av 

humor och öppenhet upplevdes som det viktigaste inom hockeyn. Synen på kvinnor och 

homosexualitet var något som de själva ansåg var aningen snedvriden men på ett skämtsamt 

sätt som inte skadade någon. Den aggressiva miljön var något som främst stannade i arenan 

även om vissa fragment kunde tas med därifrån.  

 

7.1.1 Laget och jaget 

Enligt Messner (2002) är det vanligt att en grabbig stämning infinner sig i manliga lagidrotter, 

där ämnen som annars är socialt tveksamt kan pratas och skämtas om, vilket även var fallet i 

denna studie. Spelarna, likt RF:s stadgar (2007) hävdar att idrotten hjälp dem att hantera 

framgångar och motgångar, skapa sociala relationer och funnit vänner för livet. Det bildas 

alltså en stark gemenskap där spelarna känner en intimitet, trygghet och stark relation till 

andra män som skulle vara svår att bilda utanför arenan. Enligt RF (2007) drivs idrotten med 

samma sociala sammanhang som skolan, att utövarna ska kunna underordna sig gemensamma 

normer. Även om det kan vara en god sak, kan det bli problematiskt i en idrott som ishockey 

där flera av normerna kan inte är accepterade i samhället i övrigt. Därför har idrotten setts på 

med mer skeptiska ögon från en akademisk synpunkt över de senaste åren (Macdonald, 2014; 

Pappas et al., 2004; Weinsten et al., 1995; Crosset, 1999). Idrotten har goda grunder men 

baksidan av myntet kan i viss mån skapa samhälleliga problem i form av ökat alkoholintag 

som kan leda till våld (Crosset, 1999; Naughton, 1996). 

 

Resultaten visar att det snabbt gällde att hitta en position i laget för att känna sig trygg, eller 

åtminstone visa ett sken av trygghet och säkerhet. Detta gjordes genom att försöka prata 

mycket, följa med i normen och rätta sig i ledet. Det går i linje med forskning som visar att ett 

avståndstagande eller bristen på medhåll från normer kan leda till utanförskap (Messner, 
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2002; Weinstein et al., 1995). Utöver detta sågs en hierarki där spelare rangordnas inom laget 

utifrån talang men även genom uppvisning av styrka och manlighet, vilket kan kopplas till 

den hegemoniska maskuliniteten (Fundberg, 2003; MacDonald, 2014) Spelarens egna tankar 

och värderingar skjuts alltså ofta åt sidan för att få vara en del av gruppen och behålla sin 

status (Alsarve et al., 2017). De moraliska normer som spelarna strävar efter kan därför 

krocka och köras över tack vare hockeyjargongen. En motsägelse och oklarhet finns i hur 

spelarna å ena sidan hävdar att de kan vara sig själv utan hämningar men även att de alltid 

måste anpassa sig till lagets normer. De som har svårt att följa normerna kan falla mellan 

stolarna och utstå mobbning och trakasserier (RF, 2004; RF 2007). De som inte var duktiga 

kunde med exempelvis brottning med lagkamraterna hävda sin position vilket kan ses som en 

våldsacceptans eller uppmuntrande (Connell, 2005; Pappas et al., 2004). 

 

7.1.2 Människovärde 

Det är förhoppningsvis så att majoriteten av spelarna inte har något emot homosexuella, men 

frågan är hur detta beteende kan påverka det undermedvetna. Om homosexualitet alltid får 

agera martyr för skämt och en likvärdighet till någon som spelar dåligt eller fegt, blir det svårt 

att förändra synen på homosexuella till något som är likställt det heterosexuella. Att alla 

människor ska ha samma rättigheter och behandlas likvärdigt oavsett kön eller sexuell 

läggning skall vara en självklarhet i vårt samhälle (SOU, 2017:4).  Problemet är inte isolerat 

till hockey utan förekommer både i andra idrotter och samhället i stort (Messner, 2002; 

MacDonald, 2014; Brannon 1976). Att stå upp för något sådant blir en risk som kan leda till 

utanförskap. Lösningen kunde därför bli att inte ge någon feedback till skämtet i form av 

skratt eller annat medhåll. Detta bör ses som ett framsteg, en minskad förstärkning till skämtet 

kan vara starten till förändring. Eftersom homosexualitet är något som går emot den klassiska 

maskuliniteten är det svårt för spelare att uttrycka den som positiv, då det nästan är tabubelagt 

(Connell, 2005). Det går hand i hand med att ingen spelare i den mest prestigefyllda ligan 

NHL har kommit ut som homosexuell (You can play, 2014).  

 

Likt homosexuella, är kvinnor ett område för skämt i omklädningsrummet då de kvinnliga 

attributen likställdes med de homosexuellas; svag, feg, känslig och ängslig som även det går 

emot den klassiska maskuliniteten (Brannon, 1976). Utöver skämten förekom i objektifiering 

av kvinnor, att vissa användes bara för sex och hur deras kroppar såg ut. Detta är enligt 

Pappas et al. (2004) inte ovanligt i situationer med bara män närvarande. Det skapar en 
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gemenskap och emotionella band männen emellan.  En större försiktighet infann sig dock mot 

kvinnoskämten i jämförelse mot de homosexuella. Det framkom att det var mycket värre förr 

men att det på senare tid blivit bättre, eventuellt kan det bero på den stora #Metoo-debatten 

som varit mycket på tal vid tiden för denna studie (SVT, u.å.). Utanför arenan hade flertalet 

spelare en kvinnlig partner som de aldrig skulle låta jargongen gå utöver. Möjligtvis hade 

spelarna inte erkänt för intervjuaren om så var fallet men många vittnade om att det förväntas 

av en som spelare att prata och bete sig på ett visst sätt när de var i arenan även om det inte 

var något de ville. Det krävs ett sunt resonemang och en stark karaktär för att inte påverkas av 

jargongen och ta med den ut. Spelare vittnade om att, även om de själva inte tog med 

jargongen ut beteendet utanför arenan, ansåg dem att andra med stor sannolikhet gjort det. Det 

är sannolikt att spelarna inte hade erkänt för mig om de personligen tagit med jargonen ut. 

 

7.1.3 Normer 

Huruvida det fortfarande finns en machokultur eller ej inom svensk hockey är svårt att svara 

på, samtliga deltagare påstod dock att det har funnits. Denna allmänna manligheten kunde 

yttra sig i en vältränad kropp utan kvinnliga attribut, vilket är vanligt (Macdonald, 2004). 

Machoattityden kunde användas utanför arenan för att hävda sig på olika sätt om så behövdes. 

Det gjordes på ett sätt som den hegemoniska maskuliniteten kan göra; att med hjälp av en 

maskulin attityd stiga i social hierarki (Connell, 2005). Exakt vad det innebar var svårt för 

spelarna att specificera men om de skulle känna sig inklämda i en situation kunde 

machoattributen visa att de var rent fysiskt starkare än andra, putta ut bröstet, tala högre och 

visa sin manlighet. Detta är i linje med hur den klassiska mannen förväntades vara (Brannon, 

1976).  

 

Spelarna hävdade att grova och kränkande skämt var en del av kulturen och helt normalt. Det 

går dock emot RF:s Policy (2013) där alla ska kunna känna sig säkra och väl behandlade. 

Möjligtvis är det så att de som hanterar skämten uppskattar dem, medan de som inte är 

bekväma med dessa typer av jargonger känner att de måste sluta sin idrott i tidig ålder vilket 

är problematiskt. Denna anpassning är säkerligen svår för många. Att visa sig sårad eller sätta 

sig emot grova hån var mycket svårt och går emot bilden av en manlig man (Connell, 2005; 

Messner, 2002). 

  



 

 24 

Likt machoattityden var aggressivitet tvetydligt. På spelplan var det något som uppskattades i 

form av vilja, en aggressiv spelare gav ofta allt för laget oavsett situation. Spelare vittnade om 

att de blivit tillsagda av tränare att gå in och tacklas onödigt hårt för att sprida energi till laget 

och publiken vilket går ihop med forskning på våldsuppmuntran (Pappas et al., 2004; Smith, 

1979). Att kunna ta och ge en smäll är ett självklart inslag inom hockeyn och anses 

nödvändigt från tränare, medspelare och publik (Pappas et al., 2004). Att motsätta sig tränares 

auktoritet är ofta otänkbart (Holt, 1989). Spelare vittnade dessutom om positiv förstärkning 

från närstående efter en tuff tackling och en stärkt position i laget. Däremot var det viktigt att 

hålla sig inom ramen för vad som är tillåtet inom idrotten, att bara dumdristigt dra på sig 

utvisningar var inget som uppskattades, utan något som tillhörde ”den gamla hockeyn”. Den 

aggressiva fostran var något givit dem framgång för några, exempelvis hade det hjälpt dem att 

kunna hantera andra livssituationer där det krävdes att stå upp för sig själv på en arbetsplats 

eller liknande. Om det gick över till våldsam handling är svårt att säga. Spelarna hävdade att 

de själva inte använt våld utanför arenan men de antog att det fanns spelare i laget som gjort 

det, vilket är intressant. Krogslagsmål var något som nästan ansågs normalt och enligt spelare 

händer alla vilket synnerligen visar på en normaliserad bild av våld (Coakley, 1998). Vilket 

delvis kan förklara mäns överrepresentation i våldsbrott (Socialstyrelsen, 2018; Brå, 2018). 

Att säga emot vid våld, kränkningar och objektifiering var svårt. Några hävdade att de skulle 

säga ifrån medan några sa att det blir tyst och konstig stämning i rummet som sedan går över. 

Det är troligtvis inte lätt att stå upp mot olämpliga saker med tanke på gemenskapen som 

tidigare beskrivits. Att spelare låter sådant passera blev viktigt för att behålla social status 

(RF, 2013; Connell, 2005). Spelarnas oförmåga att säga ifrån bidrar troligtvis att jargonen inte 

förändras i en önskad takt. Det är viktigt att åstadkomma en förändring i synsättet hos spelare 

för en mer jämlik hälsa utan att minska utövandet av idrott (SOU, 2017:4; Prop. 

2007/08:110). 

 

7.2 Metoddiskussion 

Denna studie är unik i det avseende att ingen med samma upplägg har utförts i Sverige. Den 

tillför kunskap som behöver beaktas inom idrott. Den gav en bra inblick hur spelare kände 

och agerade i omklädningsrummet och på spelplanen. Med hjälp av kontakter på ÖLIF och 

Svensk Hockey har spelare på mycket hög nivå kunnat intervjuas, något som är en styrka i 

studien. Trots det uppkom svårigheter kring att komma i kontakt med spelare som kunde 

tänka sig ställa upp. Överväganden har gjorts angående studiens metod. Inledningsvis 
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övervägdes gruppintervju. På grund av etiska skäl valdes det ej även om det är en tidseffektiv 

metod. Detta då en djup och sanningsenliginformation som möjligt utan intryck från andra 

spelare önskades, men främst för att spelarna personligen inte skulle drabbas om de sa 

någonting som övriga spelare i laget inte höll med om. 

 

Enskilda intervjuer valdes då ämnets natur är känsligt, en gruppintervju hade med sannolikhet 

drivit spelarna till att svara efter gruppens normer för att inte ses som avvikande av 

lagkamrater. Det är dock möjligt att spelarna även i enskilda samtal inte kunde släppa 

gruppnormerna, detta är svårt att undvika och inget som kan göras någonting åt i en kvalitativ 

studie. Intervjuerna genomfördes antingen i privata rum eller via telefon där informanten satt 

avskilt, detta var ett krav för att minska risken för att informantens svar skulle påverkas av 

andra. Antalet intervjuer var tillräcklig för att få en bra bild av spelarnas erfarenheter. Den 

kvalitativa forskningsintervjun var en bra datainsamlingsmetod för att ta del av spelarnas 

erfarenheter och gav möjlighet till en djupare förståelse av fenomenet (Kvale & Brinkmann 

2009). Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod, både det manifesta och latenta 

innehållet analyserades enligt Graneheim & Lundman (2004). Den latenta innehållsanalysen 

ger ett djup i resultaten och den underliggande meningen upptäcks.  

 

All forskning genomförs för att finna ny kunskap. Den tolkas och kan utbringa olika 

sanningar. Därför är det viktigt att intervjuaren visar trovärdighet (trusttworthiness) av 

resultaten (Graneheim & Lundman, 2004). Gällande kvalitativ forskning används giltighet 

(dependability), tillförlitlighet (credability) och överförbarhet (transferability) för att stärka 

trovärdigheten. Giltighet handlar om studiens fokus och hur insamling, analys och resultat 

kopplas till studiens syfte samt hur upprepade mätningar skulle resultera liknande fynd 

(Graneheim & Lundman, 2004). Författaren beskriver vidare att studien tillförlitligheten 

studien påverkas av vilka metoder och tillvägagångssätt forskaren använt sig för att förklara 

syftet. Överförbarheten refererar till huruvida resultaten kan användas inom andra 

omständigheter och grupper. Graneheim & Lundman (2004) menar att överförbarhet uppnås 

om studien väl förklarar hur urval, datainsamling och hur dataanalys har genomförts. 

 

7.2.1 Kvalitetsaspekter 
Studien följder alla av vetenskapsrådets riktlinjer (2017). Alla deltagare gav sitt samtycke, 

deltagares uppgifter hölls hemliga, de informerades om studiens syfte och frivillighet. All data 

förstördes efter studiens färdigställande. Inom forskning som bedrivs med kvalitativ 
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innehållsanalys säkerställs kvalitén med hjälp av giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet. 

(Graneheim & Lundman, 2004). Giltigheten har stärkts genom att väl redovisa studiens metod 

och resultat. Resultatet är väl kopplat till syftet och upprepade mätningar skulle troligtvis ge 

liknande svar. Tillförlitligheten är god med tanke på vilken metod som använts (Graneheim & 

Lundman, 2004). Enskilda djupintervjuer var ett gott sätt för att få fram analysbar data. 

Förhoppningsvis hade resultatet varit detsamma oavsett vem som intervjuade, spelarna kan 

dock ha känt en extra trygghet till mig då jag är relativt ung och själv varit deltagande i 

lagidrotter. Det gav spelarna möjlighet till öppnare dialog. Exempelvis framkom citat som 

”det vet ju du som också varit i det här” och ”du vet ju hur det ser ut”. Detta är dock svår 

frånkomligt i en kvalitativ studie där interaktion mellan två människor sker, personer beter sig 

olika beroende på vem de pratar med. Överförbarheten är god, visserligen har liknande 

forskning inte bedrivits i Sverige men studier från utlandet pekar på liknande resultat. 

Resultaten kan användas inom andra omständigheter och grupper, såvida det är inom 

ishockeyn. En enkätundersökning hade möjligen givit ärligare svar då spelarna kunnat känna 

sig helt anonyma, även inför forskaren. Däremot hade då djupet i svaren försvunnit. Att ett 

antal intervjuer gjordes via telefon var oönskat då man inte uppfattar kroppsuttryck, dock var 

detta något som önskades av spelarna då de ansåg ämnets natur som jobbigt. Därför 

godkändes de med argumentet att det är bättre att få ärliga och djupa intervjuer via telefon 

framför eventuellt oärliga och ångestframkallande vanliga intervjuer. Transkriberingen 

gjordes personal på ÖLIF, detta erbjöds som tack då arbetet skrevs på deras begäran. 

Transkribering tar mycket tid, fokus kunde då istället läggas på bakgrundsskrivning. För att få 

en bra känsla och djupare förståelse lyssnades intervjuerna på fler gånger och 

transkriberingarna lästes flertalet gånger (Hsieh & Shannon, 2015). 

 

7.3 Etisk diskussion 
Det var en utmaning att försöka få fram bra material från informanterna utan att ställa dem 

mot väggen och pusha dem. Därför lät jag dem besvara frågorna hur de ville och frågade om 

de kunde utveckla vid behov. Möjligheten att hoppa över frågor klargjordes för samtliga 

deltagare. Att intervjun spelades in kan ha bidragit till en känsla av obehag som kan leda till 

att vissa känslor och tankar inte kom på tal. Spelarna informerades dock angående detta innan 

deltagandet samt att informationen kommer behandlas med största konfidentialitet. Spelarnas 

namn, division, ort, position delges därför inte i studien. Detta bidrog till en trygghet som 

skapar möjlighet till ärliga och korrekta svar som kan tillskriva studien tillförlitlighet. Studien 

kan eventuellt påverka synen på hockeyspelare på ett negativt sätt då dem kan ses på ett mer 
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kritiskt synsätt, det var dock inte syftet med studien (Gregg & Seigworth, 2010). Syftet var att 

ge en klar bild av hur det ser ut i omklädningsrummet oavsett utfall. Det positiva överväger 

det negativa och ny kunskap inom svensk hockey har frambringats, det är bättre att belysa än 

att dölja. 

 

7.4 Förslag på vidare forskning 
Området bör undersökas vidare, större studier med fler deltagare hade varit att föredra. Att 

intervjua före detta spelare hade kunnat ge ett större djup och förståelse då de fått en distans 

till jargongen. I denna intervju levde spelarna i jargongen nästan dagligen och kanske inte 

reflekterat över hur snacket går och hur det påverkat dem. Även kvantitativ forskning med 

komplett anonymitet bör utföras. Utöver det behövs fler studier och statistik på hur vanligt 

förekommande det är att våldsförbrytare har idrottsbakgrund i likt Messner (2002) och Pappas 

et al. (2004).  

 

7.5 Konklusion 

Mäns våld mot kvinnor i Sverige är ett problem som utöver psykiskt och fysiskt lidande 

kostar samhället enorma summor pengar. Denna och tidigare studier pekar på att det inom 

ishockeyn förekommer en normalisering av destruktiva sociala normer inkluderande ojämlika 

könsnormer och aggressivitet. Normer som kan härledas till den vedertagna och accepterade 

hegemoniska maskuliniteten. Flera av studiens deltagare menar dock att denna struktur är av 

godo då den bidrar med gemenskap och ett sammanhang där spelare kan vara sig själv. 

Normerna riskerar dock utvecklas till ett beteende som kan orsaka såväl egen eller andras 

skada, framförallt då den kan tas med utanför arenan. Machoattityden, synen på kvinnor och 

homosexuella är något som går i rätt riktning men som inte hänger med den övriga 

utvecklingen i landet. För en mer jämlik hälsa krävs en förändring inom ishockeyn där allas 

lika värde betonas, ingen ska nedvärderas på grund av kön, etnicitet eller sexuell läggning. 

Vinster inom en mer jämlik hälsa skulle förbättra folkhälsan genom ett mer accepterande 

synsätt på våra medmänniskor. Denna studie ger en inblick i spelarnas jargong och öppnar 

upp för förändring. Insatser som det ideella initiativet ”Locker room talk” och 

tränarutbildningar är något som skulle kunna påskynda utvecklingen och även få fler kvinnor 

involverade i hockeyn. Studien visar att pojk- och herrhockeyn varken god eller ond, att svara 

på om den är hälsofrämjande eller ej är svårt att besvara, snarare att hockeyn blir vad spelare, 

tränare och föräldrar gör den till.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Inledning 

1. Kan du berätta vilka idrotter du utövat och hur länge?  

2. Är du fortfarande aktiv?  

3. Hur kommer det sig att du fortsatt/lagt av? 

 

Jargongen 

4. Hur upplever du jargongen i omklädningsrummet vid träningar och matcher? 

5. Vad upplever du som positivt med jargongen i omklädningsrummet? Ge gärna ett 

exempel! 

6. Vad skämtas det kring i laget? 

7. Förekommer ”pranks” i omklädningsrummet? 

8. Vad finns det för syn i laget angående aggressivitet? 

9. Hur tror du att attityden har påverkat dig? 

10. Har du känt dig tvingad att bete dig på ett visst sätt för att bli accepterad av 

lagkamraterna, i så fall hur? 

 

Ideal 

1. Hur ser en typisk hockeyspelare ut? Vad skulle du säga kännetecknar en typisk 

hockeyspelare?  

2. Hur ska den vara på isen? I omklädningsrummet? Vilka kläder ”ska” användas? 

3. Vilka utövare får hög status? 

4. Vilken roll har tränaren och andra vuxna kring laget? 

 

Synen på andra 

1. Pratar/pratade ni någon gång om tjejer i laget? (Om sedan ”ja” Hur gick snacket då? 

2. Kom ni nån gång in på killar som kunde vara homosexuella eller homosexualitet 

generellt?  

3. Tror du att attityderna till kvinnor och homosexualitet i sporten (om de har 

förekommit) har påverkat din uppfattning eller syn på dessa människor mer generellt?  
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4. Har din syn angående sexualitet förändrats på grund av kulturen i laget och i så fall 

hur? 

5. Har din syn angående aggressivitet utan för planen förändrats på grund av kulturen i 

laget och i så fall hur? 

6. Hur behandlas nya spelare i laget? 

 

Övriga frågor: 

1. Hur ser du på alkohol- och drogkulturen i laget? 

 

Manligheten och våldet 

1.  Har det förekommit att du blivit ombedd av tränare eller lagkamrat att ta en ta en 

utvisning för att skada någon? 

2. Har det förekommit att du blivit ombedd av tränare eller lagkamrat att ta en smäll eller 

starta bråk så att motståndaren skulle bli rädd eller utvisad? 

 

Gruppdynamiken 

1. Har du någonsin känt dig obekväm eller otrygg i till exempel omklädningsrummet?  

2. Går det att prata om en speciellt ”machokultur” i din idrott? Vad kännetecknar den i så 

fall? Varför tror du att det finns en sådan kultur? 

3. Upplever du att spelare i laget riskerar att vara/bli aggressiva eller sexuellt kränkande 

även utanför idrottsarenan? 

4. Om någon säger eller gör någon olämpligt, hur reagerar gruppen på det? 

5. Om du fick förändra en sak i din idrott – vad skulle det då vara? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
 

 
 
 
 
Vill Du delta i en studie om omklädningsrumsjargong 
(”snacket”) inom ishockey och dess effekt utanför plan? 
 

Hej, 

 

Detta är en inbjudan till att delta i en studie om hur jargongen (”snacket”) i 

omklädningsrummet påverkar vårt sätt att bete oss när vi går ut därifrån. Vi söker ledare, 

tränare och aktiva spelare inom herrishockeyn som vi kan intervjua kring detta område. 

Studien är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Örebro Läns Idrottsförbund och 

finansieras delvis av Region Örebro län. Målet är att studien ska ge oss mer kunskap om hur 

pratet och beteendet i omklädningsrummet påverkar vårt sätt att se på omvärlden och hur vi 

beter oss i den. 

 

Intervjun beräknas ta ca 60 minuter. Det är bra om intervjun sker i en ostörd miljö, på en tid 

och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut anonymt i text. 

Du som deltagare kommer att ha möjlighet att läsa intervjuutskriften och får givetvis ta del av 

studiens resultat. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när arbetet är 

slutfört. Spelarintervjuer genomförs med Mathias Angelin medan Daniel Alsarve genomför 

intervjuer med ledare och tränare. 

Vi skulle bli väldigt glada om Du vill delta!  

 

Kontakta i så fall oss: 

Mathias Angelin på 0709 – 30 52 18, eller via mathias.angelin@gmail.com. 

Daniel Alsarve, 0707- 19 86 75, eller via daniel.alsarve@olif.se.  

 

Med vänliga hälsningar 

Mathias Angelin                       Daniel Alsarve 

Magisterstudent, Karlstads universitet                      Projektledare Örebro länsidrottsförbund 

 

Linda Beckman 

Handledare 

Universitetslektor 

Linda.Beckman@kau.se 
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