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Sammanfattning  

Denna studie har genomförts för att få klarhet i hur stor acceptans det idag finns inom 

lagidrotter mot minoriteter. Vi har en uppfattning om att lagidrott idag präglas av en 

övergripande machokultur samt att normen är att vara maskulin och heterosexuell. Vi vill 

undersöka synen på maskuliniteten samt sexualiteten inom svensk lagidrott. Vår empiri 

bygger på ett kvalitativt tillvägagångssätt som består av ett fåtal omfattande intervjuer som 

sedan kopplas till teorierna hegemonisk maskulinitet, inkluderade maskulinitet samt det 

teoretiska begreppet stigmatisering. Studien visar att maskulinitet är något som hela tiden 

reproduceras med hjälp av dessa lagidrotter och genom individernas förmågor att upprätthålla 

detta scenario. Det existerar fortfarande en form utav stigmatisering av normbrytare gällande 

inte bara sexualitet utan även maskuliniteter. Dock har vi kommit fram till att det idag är 

mycket lättare att komma ut som homosexuell inom lagidrotten än vad det var för tio år sedan 

samt att bryta mot normerna inte medför samma sociala stratifiering som tidigare.  

Nyckelord: Sexualitet, maskulinitet, machokultur, hegemonisk maskulinitet, inkluderande 

maskulinitet, idrott. 

Abstract 

The purpose of this study is to ascertain how great the acceptance is in team sports against 

minorities. Our idea about team sports today, is that it’s characterized by an overall macho 

culture and the norm is to be masculine and heterosexual. With this study we want to find out 

how difficult it’s to depart from these specific standards and the problems that can arise when 

those standards are not followed. We have chosen a qualitative approach consisting of a few 

extensive interviews. The study has shown that masculinity is something that is constantly 

reproduced by team sports and individuals' abilities to sustain this scenario. It still exists a 

kind of stigma regarding norm breakers applicable not only on sexuality but also on 

masculinity. We have also come to the conclusion that it is much easier to come out as gay 

today in team sports than it was ten years ago, violating the standards do not carry the same 

social stratification as before.  

Key words: Sexuality, masculinity, machismo, hegemonic masculinity, inclusive masculinity, 

sports.  

 

 

 



 

 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna uppsats behandlar problem inom lagidrott samt de faktorer som är de främsta 

anledningarna till att dessa problem uppstår. Faktorerna inkluderar bland annat begreppen 

sexualitet, machokultur och maskulinitet. Vi kommer ta upp hur dessa tar sig uttryck i de 

olika studerade lagidrotterna, för att se om det existerar skillnader eller likheter idrotterna 

emellan samt se vad dessa idrottare tycker och tänker om detta. Vår undersökning möjliggörs 

genom ett fåtal större intervjuer med elitidrottare från tre olika lagidrotter. Dessa tillsammans 

med relevant tidigare forskning och teorier har gjort att vi har fått en tydligare bild utav 

utanförskapet och dess orsaker. Undersökningen visar att det är lättare att vara till exempel 

homosexuell i dagens idrottssamhälle än tidigare. Det existerar även olika sorters 

maskuliniteter för olika idrotter som baseras på hur macho idrotten ifråga är. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Förord:  

Författarna Daniel Burton-Koger och Teodor Nellvik har tillsammans förberett, genomfört 

och analyserat hela denna studie. Detta gjordes för att ett enhetligt språk skulle säkerställas 

samt för att författarna skulle kunna samarbeta och slutföra studien som en enhet. Ett stort 

tack lämnas till de idrottare som varit vänliga nog att ställa upp på våra intervjuer som skedde 

mycket smidigt och utan problem. 
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1. Inledning 

1.1.  Bakgrund 

”Många känner sig tvungna att hålla sin sexualitet gömd för att kunna fortsätta utöva sporten 

de älskar och tvingas tänka på varje ord de säger för att vara säker på att upprätthålla bilden 

av en heterosexuell person”. – Caroline Symons. (svt.se 2015)  

Organiserad lagidrott är något som har underhållit och förnöjt människan i århundraden. 

Spänningen, rivaliteten och sammanhållningen som uppstår är bara några av de anledningarna 

till att individer väljer att följa eller delta i lagidrott. Vi forskare har valt att skriva vår rapport 

inom detta ämne för att vi båda är intresserade av idrott men också för att vi ser en tydlig 

problembild i att lagidrotter ska vara till för precis alla och inte vara så uteslutande för att en 

individ inte är som andra. Lagidrott ska vara något som bidrar till sammanhållning både 

utanför och på planen. Trots detta så kan vi inte undkomma att utanförskap sker på flertalet 

olika sätt även inom organiserad lagidrott. Detta stöds av en undersökning som genomfördes 

2015 som visar på att enbart en procent av de tillfrågade i studien ansåg att en annan 

sexualitet än heterosexualitet är helt accepterat i idrottsvärlden. (svt.se 2015) 

Eric Anderson menar på att en segmentering sker av HBTQ-idrottare, ibland sker detta i det 

tysta medan i andra fall misskrediteras och diskrimineras individer som inte upprätthåller 

normerna helt öppet. (Anderson 2002, s. 860) R.W. Connell menar till och med på att det 

finns en hierarkisk ordning olika maskuliniteter emellan, vilket gör det än svårare att på något 

sätt frångå maskulinitetsnormen. (Ibid. s. 861) 

Tanken att det existerar ett heteronormativt idrottssamhälle som samtidigt är accepterande och 

öppet för alla går inte hand i hand. Att uppnå social acceptans inom lagidrott ska inte behöva 

ske genom att trycka ner individer för något så irrelevant inom idrott som sexuell läggning.  

Det heteronormativa har sin grund inte bara i maskuliniteten utan även i det sexuella. Detta är 

något som vi kommer behandla utifrån flertalet teoretiska utgångspunkter samt relevant 

tidigare forskning inom ämnet. Vi kommer bedriva en kvalitativ studie för att undersöka vårt 

problem och vårt primärmaterial hämtar vi ifrån intervjuer med individer som utövar 

elitidrott.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är utifrån de tre begreppen machokultur, sexualitet och maskulinitet 

undersöka om verkligen alla är välkomna inom svensk idrott. För att besvara vårt syfte har vi 

upprättat tre olika frågeställningar som ska hjälpa oss under studiens gång.  

 Är det i de tre utvalda idrotterna ishockey, innebandy och fotboll acceptabelt att inneha 

en annan sexuell läggning än den normbestämda heterosexuella? 

 Vilken av de tre undersökta lagidrotterna är den mest maskulina samt hur tar sig denna 

maskulinitet uttryck?   

 Vad finns det för positiva respektive negativa aspekter med machokulturen för 

lagidrottare? 

1.3 Avgränsningar 

Då denna studie innebär en restriktion av resurser har vi valt att avgränsa oss till de tre 

lagidrotterna ishockey, innebandy och fotboll inom Stockholmsområdet. Vi kommer enbart 

arbeta utifrån de tre begreppen maskulinitet, sexualitet och machokultur, dessa avgränsningar 

gör att vi lättare kan selektera vad som anses vara relevant för vår studie. Vi har endast 

respondenter som utövar idrotterna på elitnivå. Elitnivå definierar vi i denna studie som 

division tre och uppåt inom alla valda idrotter. Vi valde dessa tre idrotter främst på grund av 

antalet som praktiserar dessa idrotter då de är tre av de största lagidrotterna i Sverige.  

1.4 Nyckelord/definitioner 

Sexualitet, maskulinitet, machokultur, hegemonisk maskulinitet, inkluderande maskulinitet, 

idrott. 

Maskulinitet - Maskulinitet är något som görs och hela tiden reproduceras. Den bygger på en 

specificerad syn samt uppdelning av det biologiska och sociala könet. Det biologiska könet är 

relativt bestämt samtidigt som det sociala könet, genus är föränderligt genom kulturellt och 

socialt kapital samt ur ett historiskt perspektiv. (Connell & Messerschmidt 2005, s. 832)  

HBTQ-personer – HBTQ-personer kommer i denna studie definieras som ett 

samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck 

och identiteter. (rfsl.se 2015)  
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Hegemonisk maskulinitet - Hegemonisk maskulinitet definieras som den dominanta sociala 

positionen inom könshierarkin. Den hegemoniska maskuliniteten trycker ner andra 

könsordningar i hierarkin genom innehavandet av vissa specifika egenskaper och beteenden 

så som heterosexualitet, auktoritet och fysisk tuffhet. (encyclo.co.uk 2007)  

Inkluderande maskulinitet - Den inkluderande maskuliniteten bygger på en nedgående nivå 

av homofobi och fokuserar på makrostrukturer där homofobin sjunker. Detta innebär att flera 

olika sorters maskuliniteter kan samexistera och frodas utan en hierarkisk rangordning utan 

istället en horisontell. (Anderson 2011, s. 570-571)  

Machokultur – Machokulturen är enligt vår egen definition i denna studie ett sätt att uttrycka 

maskulinitet. Denna kultur tar sig i uttryck genom till exempel hård jargong och fysisk 

aggressivitet inom lagidrott.  

1.5 Uppsatsens disposition 

Denna studie kommer gå igenom relevant tidigare forskning som knyter an till våra begrepp 

machokultur, sexualitet och maskulinitet. Forskningen kommer användas av oss för att få en 

djupare förståelse för ämnet samt appliceras på vårt specifika forskningsområde. I 

teorikapitlet kommer vi forskare redovisa de analytiska verktygen som kommer hjälpa oss 

besvara vårt forskningssyfte samt problemfrågeställningarna vi upprättat. De valda teorierna 

hjälper oss tillsammans med tidigare forskningen och vårt insamlade primärmaterial utreda 

forskningsproblemet. Metodkapitlet redovisar bland annat motiveringen till val av metod, hur 

vi gått tillväga för att få till de intervjuer vi genomfört, bearbetningen av primärmaterialet 

samt etiska förhållningssätt i samband med studien, allt detta för att få en så tydlig struktur 

som möjligt på vår studie. I empiri och resultatkapitlet redogör vi det mest essentiella från 

intervjuerna i form av utdrag och citat med våra respondenter. Denna insamlade empiri är det 

mest vitala för vår studie då den sedan kommer ligga till grund för analysen med hjälp av den 

tidigare forskningen samt de utvalda teorierna.  

Avslutande diskussion är det kapitlet där som tidigare nämnt empirin kommer analyseras samt 

diskuteras med hjälp den tidigare forskningen och teorierna vi har i vår studie. I kapitlet 

slutsats och förslag till framtida forskning presenterar vi våra slutsatser för studien och 

återkopplar dem samtidigt till vårt syfte samt våra frågeställningar. I detta kapitel presenteras 

även förslag på hur forskare kan arbeta vidare inom samma forskningsområde med andra 

intressanta och relevanta populationer. I de två slutgiltiga kapitlen presenterar vi våra 

referenser respektive våra bilagor. Vi presenterar våra referenser för att läsaren enkelt ska 
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kunna hitta specifika källhänvisningar från texten om så önskas. Alla våra transkriberade 

intervjuer bifogas till kapitlet bilagor, detta för att läsaren ska kunna studera igenom en hel 

specifik intervju. 
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2. Tidigare forskning 

Detta kapitel bygger vidare på våra nyckelord för denna studie: machokultur, sexualitet samt 

maskulinitet. Litteraturen som presenteras nedan beskriver utförligt hur dessa begrepp 

påverkat lagidrottare genom åren. 

2.1 Scripting the macho man: Hypermasculine socialization and 

enculturation – Donald D. Mosher & Silvan S. Tomkins. 

Enligt författarna så existerar ett manuskript för hur män ska bete sig macho, detta skript 

börjar användas tidigt i pojkars barndom och inkluderar specifika egenskaper som ska göra 

dem maskulina. Dessa förespråkande egenskaper som förknippas med maskulinitet är till 

exempel ilska samtidigt som feminina egenskaper så som rädsla undviks. (Mosher & Tomkins 

1988, s. 60) Pojkar ska inte gråta, inte visa känslor, i alla fall inte i samma utsträckning som 

flickorna. De som visar känslor och på något sätt frångår normen gällande maskulinitet 

beskrivs som: ”Not a real boy, a scissy, a faggot”. (Ibid. s. 68)  

Vidare beskriver författarna Tomkins och Mosher den så kallade ”machoideologin” som två 

antagonistiska kontraster. Överlägsen och maskulin samt dess motsats underlägsen och 

feminin. Denna överlägsna maskulina attityd och inställning kan ta sig uttryck på flera olika 

sätt. Författarna nämner flera exempel så som att inte uttrycka rädsla eller stress som i sin tur 

leder till att detta uttrycks som ilska vilket bekräftar det manliga idealet. Spänning beskrivs 

också som något mer acceptabelt än tillbakadragen avslappning som endast får uttryckas då 

någon form av firande utförs. (Ibid. s. 66-71) Dessa machoideal utövas och praktiseras till stor 

del i puberteten för unga män som en sorts förberedelse för ett liv som överlägsen och 

maskulin.  

2.2 Association football and the representation of homosexuality by the 

print media: A case study of Anton Hysén – Jamie Cleland.  

Syftet med artikeln som författaren och forskaren Jamie Cleland har skrivit var att undersöka 

huruvida Hysén, som endast den andra aktiva fotbollsspelaren att komma ut som homosexuell 

har bemötts efter sitt beslut att komma ut som homosexuell. Artikeln analyserar attityder och 

åsikter inom idrotten gentemot homosexuella och hur de behandlats sen tidigt 1990-tal när 

den första aktiva fotbollsspelaren Justin Fashanu gick ut officiellt med sin sexuella läggning 

som homosexuell. (Cleland 2014, s. 1269) Cleland beskriver att manliga idrottslag har genom 

historien tvingat pojkar och män att reproducera ett visst socialt beteende gällande 
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maskulinitet. Maskuliniteten menar han symboliseras genom fysisk styrka och 

heterosexualitet som skapar en identitet i form av maskulinitet. I en lagidrott som fotboll blir 

heterosexualitet och maskuliniteten normen och de som inte passar in inom den ramen, bland 

annat de homosexuella blir stratifierade och stigmatiserade genom en hierarkisk ordning där 

de blir placerade längst ner. (Ibid. s. 1269-1270) Män försöker höja sitt sociala kapital samt 

sin sociala status gentemot sin omgivning med våld, sexism och homofobi, detta beteende 

hjälper dessa män att bibehålla sin position i det hierarkiska maskulina systemet. För om de 

istället sympatiserat med de homosexuella hade de tillsammans med de homosexuella hamnat 

längst ner på den hierarkiska ordningen. (Ibid. s. 1272) 

Jamie Cleland nämner i artikeln forskaren Raewyn Connell (före detta Robert Connell) som 

anser att det existerar flera former av maskuliniteter som ingår i ett sorts hierarkiskt system. 

Författaren tar upp att Connell baserar sin teori på det som kallas hegemonisk maskulinitet, 

den styrande maskuliniteten. Konceptet av hegemoni är att den styrande gruppen legitimerar 

sin egen position och samtidigt säkerställer att de lägre stående grupperna accepterar denna. 

Connell anser att de som strävar efter att uppnå den hegemoniska maskuliniteten blir dem som 

tilldelas mest socialt kapital och återfinns högst upp på den hierarkiska ordningen. (Ibid. s. 

1272)  

Eric Anderson, ännu en forskare författaren Cleland tar upp visar genom sin egen forskning 

från olika sportmiljöer att homofobin har sjunkit i samhället och motsätter sig den 

hegemoniska maskuliniteten som Connell förespråkar existerar. Anderson anser att istället för 

den stratifierade hierarkin av maskuliniteter så finns det bevis för att olika maskuliniteter kan 

samexistera harmoniskt tillsammans med lika stort kulturellt värde. (Ibid. s. 1273) 

2.3 Openly gay athletes contesting hegemonic masculinity in a homophobic 

environment. – Eric Anderson. 

Eric Anderson studie Openly Gay Athletes contesting hegemonic masculinity in a homophobic 

environment behandlar hur män som är öppet homosexuella fotbollsspelare blir behandlande i 

ett fotbollslag. Författaren anser att även fast det inte finns någon specifik lag mot att man inte 

får vara homosexuell, eller liknande normbrytande sexuella läggningar så finns det en 

tystnadskultur genom segmentering av dessa idrottares identiteter.  

Genom att använda sig av homofobiska uttryck eller diskrimineringsformer försöks dessa 

personer att misskrediteras generellt. (Anderson 2002, s. 860) 
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Författaren Anderson berättar om att det är möjligt för homosexuella fotbollsspelare att mjuka 

upp den hegemoniska maskuliniteten och det råa klimatet som existerar inom sportvärlden. 

Forskaren skriver i inledningen att det finns gott om tidigare forskning inom ämnet och att 

alla forskare har kommit fram till samma resultat och slutsats. Inom organiserad idrott spelar 

det egentligen ingen roll vilken idrott en person praktiserar, alla är homofobiska institutioner. 

(Ibid. s. 860) Anderson stärker detta genom att hänvisa till ännu en forskare inom ämnet: 

"Boys (in sports) learn early that to be gay, to be suspected of being gay, or even to be unable 

to prove one's heterosexual status is not acceptable." (Hekma 1998, s. 2) 

Anderson skriver i sin artikel det inte finns något utrymme att vara homosexuell i en sådan 

macho och maskulin idrott som fotboll.  Kontaktsporter beskriver forskaren som startpunkten 

för den hegemoniska maskuliniteten, där den skapas och reproduceras från ung ålder. Det är 

inom denna hegemoniska maskulinitet som normerna för hur pojkar ska agera skapas. 

Homosexuella pojkar och män hotar idrotten som den plats där hegemonisk maskulinitet 

skapas på grund av att de inte följer mönstret för hur en man ska agera och bete sig. De är 

män men följer inte beteendet som är normen för det. (Anderson 2002, s. 861) Heterosexuella 

tolererar enligt författaren endast öppet homosexuella så länge de hjälper laget att vinna, om 

dem gör det så accepteras dem utan att bli utsatta för diskriminering. (Ibid. s. 875) Annars 

används homofobisk diskriminering, psykiskt och ibland fysiskt våld av homosexuella för att 

bibehålla den hegemoniska maskuliniteten, förebygga att homosexualitet inom idrott inte 

accepteras samt visa på att homosexualitet och idrott inte är kompatibelt med varandra. (Ibid. 

s. 861-862) 

I Eric Andersons studie så hade enbart 2 av 26 blivit verbalt trakasserade men detta menar han 

inte stämmer överens med verkligheten att homofobi inte existerar inom idrott då den 

insamlade datan visar på att homofobi existerar inom all idrott, från lagidrotter till 

individuella och från kontaktsporter till icke-kontaktsporter. (Ibid. s. 863-864) 

2.4. Masculinities and sexualities in sport and physical cultures: three 

decades of evolving research – Eric Anderson 

Mellan 1980-1990-talet var homofobin i USA enligt författaren utbredd men forskning under 

2000-talet visar på drastiska skiftningar och en större acceptans inom detta område. Denna 

acceptans har resulterat i bättre förhållanden för sexuella minoriteter men också en mjukare 

attityd gentemot olika sorters maskuliniteter. (Anderson 2011, s. 565)  
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Författaren berättar att 1992 gjordes en studie som bevisade att homofobin var utbredd och att 

homosexualitet ansågs helt enkelt vara fel. Anderson hänvisar till forskaren som beskrev 

situationen inom idrottsvärlden som:  

"The extent of homophobia in the sports world is staggering" 

(Messner 1992, s. 34) 

Även idrott på en rekreationsnivå visar liknande resultat där Anderson hänvisar till forskaren 

Gert Hekma som skrev en studie om gay och lesbiska inom organiserad rekreationsidrott i 

Holland. Hekma beskriver fenomenet i sin studie som:  

"Gay men who are seen as queer and effeminate are granted no space whatsoever in what is 

generally considered to be a masculine preserve and a macho enterprise".  

(1998, s. 1) 

Eric Anderson beskriver R. Connells hegemoniska maskulinitetsteori där de som är närmast 

att personifiera den hegemoniska maskuliniteten är de som anses få störst socialt kapital. 

Karaktärsegenskaper som går hand i hand med den hegemoniska maskuliniteten är enligt 

författaren att vara atletisk, presentationen av en maskulin identitet och homofobin. Andra 

egenskaper som benämns är heterosexualitet och ungdomlighet.  

Connell ansåg att det inte spelar någon roll för de homosexuella hur stora de är eller deras 

idrottsliga prestationer, homosexuella är alltid placerade längst ner i den hierarkiska 

ordningen. (Connell 1995, s. 76-78)   

I dagens samhälle anser Eric Anderson (2011, s. 570) att det sociala klimatet kring 

homosexuella har ändrats, det är idag mer acceptabelt för män att till exempel bära färgen 

rosa på något sorts klädesplagg eller utrycka sin kärlek mot vänner. Detta anser författaren har 

att göra med att stratifieringen av olika maskuliniteter har skiftat i samband med att vår 

medvetenhet och våra attityder gentemot homosexualitet har ändrats på en samhällelig nivå.  

Med det menar författaren att samtidigt som den hegemoniska maskulinitetsteorin skapad av 

Connell har fungerat i tider av hög homofobi så misslyckas denna teori med att redovisa vad 

som händer i ett samhälle med en kulturell homofobi som är på väg att avta eller har sjunkit. 

Detta då den hegemoniska maskulinitetsteorin endast tillåter att en maskulinitet är på toppen 

av hierarkin, den förklarar inte den sociala process där mer än en version av maskuliniteter är 

högst upp i hierarkin tillsammans. (Ibid. s. 569)  
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Anderson (Ibid. s. 570) talar om en studie där han intervjuade 40 öppet homosexuella 

lagidrottare och 20 stycken som ännu inte hade kommit ut. Resultatet av studien visade på att 

de öppet homosexuella idrottarna inte blev psykiskt trakasserade eller mobbade. Denna 

acceptans beror dock enligt författaren av studien på att dessa idrottare var bland de bättre 

idrottarna i sina lag. Även fast lagen var HBTQ-vänliga så anser Anderson att dessa idrottare 

använde sitt idrottsliga kapital för att motarbeta homofobin som existerade.  

Då Anderson ansåg att den hegemoniska maskulinitetsteorin inte längre gick att applicera 

började han istället arbeta på sin egen teori, den inkluderande maskulinitetsteorin. Den 

inkluderande teorin ersätter enligt Anderson (Ibid. s. 570) den hegemoniska 

maskulinitetsteorin genom att förklara stratifieringen av män tillsammans med den sociala 

dynamiken i tider av lägre samhällshomofobi. Heterosexuella män och pojkar är i denna teori 

tillåtna att ägna sig åt beteenden som tidigare ledde till homosexuell misstänksamhet.  

På 1980-talet fungerade homofobin som den primära orsaken till mäns könsbeteende. 

Homofobin var det som enligt Anderson tillät R. Connells modell av den hegemoniska 

maskuliniteten att existera.  

Däremot, utan homofobin existerar det ingen anledning som gör att en hegemonisk hierarki 

måste upprättas. Därför kan flera och varierande maskuliniteter frodas i en hierarki utan 

hegemoni. (Ibid. s. 571)  

Anderson belyser detta (2008, s. 604) genom att applicera sin teori på en grupp män som 

ingår i ett fraternity, detta kan närmast liknas till ett samfund skapat av studenter i Sverige. Ett 

fraternity eller ett broderskap som det heter på svenska är ett typiskt hegemoniskt exempel 

baserat på att personer blir invalda av de redan existerade medlemmarna. De ska uppfylla 

vissa krav så som att de ska vara heterosexuella, macho, objektifiera kvinnor och inte 

sammankopplas med homosexualitet eller egenskaper som kan kopplas till just detta. (Ibid. s. 

604) Eric Anderson intervjuade i studien medlemmar från detta broderskap som visar på att 

homofobin har sjunkit och att den hegemoniska maskuliniteten som brukar existera bland 

dessa grupper avtar. Respondenterna i denna studie har istället valt in en rad olika sorters 

personer som enligt den hegemoniska maskulinitetsteorin skulle anses vara marginaliserade, 

bland annat homosexuella. (Ibid. s. 608-620) 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Här kommer de teoretiska verktygen presenteras som senare ska hjälpa oss att analysera vårt 

primärmaterial för att på så sätt besvara vårt forskningsproblem. Detta kapitel är tätt 

sammanlänkat med det föregående då vi nästan uteslutande valt att använda oss av teorier 

som nämns i den undersökta litteraturen, bland annat kommer teorier från forskarna E. 

Anderson samt R. Connell användas då dem fungerar som varandras motpoler inom 

forskningsområdet.  

3.1. Hegemonisk maskulinitetsteori 

Den hegemoniska maskulinitetsteorin som skapades av R. Connell syftar på den dominanta 

sociala positionen gällande könshierarkin. Den utgår från stereotypiska mansideal men är 

också en kulturell process som gör att en grupp kan hävda sig och upprätthålla en position i 

samhället som anses vara ledande. (Connell 1995, s. 77) För att ta ett exempel kan vi använda 

oss av ett diktatorstyrt land där vissa individer tjänar på att just en specifik person sitter på 

majoriteten av makten. Genom att dessa personer investerar i hierarkin så förhöjs också 

ledarens maktposition genom vissa relevanta egenskaper.  Dessa egenskaper är föränderliga 

över tid så det finns aldrig någon fast hierarki och på så sätt finns det alltid en rådande 

maktkamp om tolkningsföreträdet i ett givet samhälle eller inom ett visst fält. (Ibid. s. 76) 

Den hegemoniska maskuliniteten är högst upp i den styrande hierarkin men det finns även 

andra rådande maskulinitetsformer som inte är av samma hierarkiska status.  

Underordnad maskulinitet (Ibid. s. 76) är en grupp längre ner på den hierarkiska stegen och 

består av olika grupper av män som är kulturellt, politiskt, ekonomiskt, socialt eller juridiskt 

uteslutna från den härskande gruppen. Författaren tar även upp marginaliserad maskulinitet, 

denna grupp av individer är dem som accepterar den hegemoniska maskuliniteten utan att 

hota den hierarkiska ordningen på något sätt. (Connell & Messerschmidt 2005, s. 844) 

Konceptet med hegemonisk maskulinitet grundades ur ett feministiskt perspektiv som belyser 

mäns dominans och makt över kvinnor. Connell däremot förtydligar det med att anse att det 

även baseras på de hierarkiska maktrelationerna mellan män och olika sorters maskuliniteter. 

Hegemonisk maskulinitet utmärker sig från andra maskuliniteter i västvärlden genom att de 

subordinerar vissa maskuliniteter till en längre status, till exempel homosexuella. 

Det existerar maskuliniteter som anses som "medbrottslingar", alltså män som tjänar på den 

hegemoniska maskuliniteten och får makt av denna, även om dem inte representerar den 

typen av maskulinitet själva. De marginaliserade maskuliniteterna, män som inte räknas med 
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på grund av till exempel klass, ålder och etnisk bakgrund erhåller ingen makt. (Connell 1995, 

s. 76-78) 

Connell, skaparen av teorin tar även upp våld i samband med hegemonisk maskulinitet och 

dess betydelse. Den hegemoniska maskuliniteten upprätthålls inte framförallt med våld men 

kan fungera som ett verktyg för att vidmakthålla hegemoniska ideal, till exempel kan detta ske 

mot personer som inte följer de hegemoniska maskulinitetens normer. Våldet kan även vara 

en del av den hegemoniska maskuliniteten inom vissa grupper och kulturer där aggressivitet 

idealiseras. Till exempel talar Connell om kontaktsporter så som boxning och ishockey där 

symboliken av maskulinitet kontinuerligt reproduceras. (Connell & Messerschmidt 2005, s. 

833)  

3.2 Inkluderade maskulinitetsteori 

Den inkluderade maskulinitetsteorin skapad av Eric Anderson går emot den hegemoniska 

maskulinitetsteorin skapad av Connell som baseras på homofobi. Specifikt den homofobin 

mellan män i homogena och maskulina miljöer så som lagidrott där vissa egenskaper till 

exempel heterosexualitet och att vara macho krävs. Den inkluderande maskulinitetsteorin 

bygger istället på en nedgående nivå av homofobi och fokuserar på samhällen eller i vårt 

forskningsfall, lagidrott där homofobin sjunker. Där flera olika sorters maskuliniteter kan 

samexistera och frodas utan en hierarkisk ordning utan istället i en horisontell ordning. 

(Anderson 2011, s. 570-571)  

Inom Connells teori har stratifieringen av maskuliniteter traditionellt sett skett genom 

marginaliserandet och stigmatiserandet av andra som icke-maskulina. Personer i dagens 

samhälle som inom den hegemoniska maskuliniteten anses vara marginaliserade har genom 

dess position en positiv association med homosexualitet. Detta har gjort så att homofobi slutar 

fungera som ett verktyg för att marginalisera deras maskulinitet, de homofobiska uttrycken 

har alltså blivit stigmatiserade.  

Därigenom så behöver inte de marginaliserade männen vara rädda för samma sorts social 

stigmatisering som de blivit utsatta för tidigare. (Ibid. s. 570-573) Män och deras 

maskuliniteter är nu alltså inte hierarkiskt stratifierade enligt Anderson, utan existerar med 

mer jämställdhet horisontellt. Detta menar forskaren bevisas genom accepterandet av manliga 

homosexuella idrottare i dagens samhälle. (Ibid. s. 571)  
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3.3 Stigmatisering 

Författarna Norbert Elias och John L. Scotson beskriver stigmatisering i sin bok Etablerade 

och Outsiders. Själva begreppet beskriver en asymmetrisk relation mellan olika grupper i ett 

samhälle, både på mikro och makronivå som innehar en ojämn maktbalans. (Elias & Scotson 

2011, s. 33) Nyckeln för att stigmatisera en outsidergrupp är denna ojämna maktbalans då den 

väletablerade gruppen innehar positionerna som innebär makt samtidigt som outsidergruppen 

är utestängd från dessa positioner. Detta gör att den etablerade eller överlägsna gruppen är 

innehavare av tolkningsföreträdet.  

För att behålla sin sociala överlägsenhet och vidmakthålla gruppernas inbördes hierarkier så 

tillskrivs outsidergruppen en rad negativt kopplade egenskaper av de etablerade och blir 

klassade som mindre värda, till slut ingår även dessa egenskaper och klassifikationer i 

outsidergruppens egen självbild. (Ibid. s. 33)  
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4. Metod och tillvägagångssätt 

I detta kapitel argumenterar vi för de metodologiska övervägandena och dess begränsningar. 

Vi presenterar även hur selektionen av urvalet gick till väga, genomförandet och 

bearbetningen av forskningsmaterialet samt de etiska övervägandena. 

4.1 Motivering 

I denna studie har vi forskare valt att använda oss av en kvalitativ ansats i form av intervjuer 

som vårt primärmaterial. Anledningen till att vi valt intervjuer istället för andra 

forskningsmetoder är för att dessa intervjuer kommer hjälpa oss att få en djupare insikt och 

förståelse i ämnet samt förstå hur aktörerna inom det angivna fältet tänker. (Aspers 2011, s. 

143) Med hjälp av intervjuerna med respondenterna som är aktiva inom populära lagidrotter i 

Sverige så som fotboll, innebandy och ishockey försöker vi gå in på djupet i ämnet om 

machokulturen, sexualitet så som homofobi och maskuliniteten som produceras i lagidrott.  

Vår form av intervju är enligt oss forskare en blandning av semistrukturerade intervjuer och 

tematiskt öppna intervjuer. Detta då vi har ett antal tydliga frågor i vår intervjuguide som vi 

upprättat och ska ställa till respondenterna, dessa frågor utgår från relevanta begrepp så som 

homosexualitet, maskulinitet och machokultur. (Ibid. s. 143) Även tematiskt öppna intervjuer 

grundar sig på ett liknande sätt genom att intervjun genomförs med hjälp av ett antal teman 

som respondenterna får tala fritt i kring. Författaren Patrik Aspers skriver i sin bok (Ibid. s. 

144) att forskaren ska följa situationens logik för att hålla samtalet så normalt som möjligt. 

Om forskarna anser att respondenten behöver utveckla något eller hamnar på ett sidospår som 

skulle vara intressant för rapporten kan forskarna inom tematiskt öppna intervjuer ställa 

följdfrågor så som: "hur menar du nu?" eller "kan du utveckla det lite mer?". Detta kommer vi 

användas oss av då vår intervjuguide utgår från relevanta teman som vi sedan konkretiserat i 

en rad frågor som vi vill ställa respondenterna. Om respondenten börjar prata om något 

intressant som vi forskare inte har med i vår intervjuguide kan vi genom att ställa följdfrågor 

få svar från respondenterna som kan resultera i nya relevant empiri för vår rapport. (Ibid. s. 

146-147)  
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4.2 Urval 

Då vi forskare är väldigt idrottsintresserade och praktiserat diverse lagidrotter så hade vi sen 

tidigare ett stort kontaktnät inom detta fält. Dessa kontaktnät hjälpte oss mycket när vi 

bestämde vilka aktörer vi skulle intervjua. Vi hade en tanke att vi ville intervjua aktörer inom 

flera populära lagidrotter i Sverige och kom gemensamt fram till att vi skulle intervjua aktörer 

aktiva inom lagidrotterna fotboll, ishockey och innebandy för att sedan kunna se om det 

eventuellt finns likheter och skillnader idrotterna emellan. När vi forskare bestämt oss för 

vilka lagidrotter vi ville jämföra så använde vi oss av våra kontaktnät för att komma i kontakt 

med respondenterna. Kraven för att dessa respondenter skulle få vara med i vår studie var att 

de skulle praktisera en av våra tre valda lagidrotter samt att de skulle vara på så pass hög nivå 

att det skulle kunna klassas som elitnivå. Med elitnivå menar vi i denna studie division tre i de 

valda idrotternas seriesystem eller högre. Populationerna som vårt urval härstammar ifrån är 

de tidigare nämnda lagidrotterna i Sverige och mer specifikt Stockholmsområdet.  

Urvalet eller selektionen i vår forskningsstudie är en kombination av bekvämlighetsurval, 

rollselektion och strategisk selektion. Bekvämlighetsurvalet grundar sig i att personerna måste 

ha insikt i detta känsliga ämne samt vilja bli intervjuade om det, därför har vi har intervjuat 

aktörer i vår närhet som varit lättillgängliga för oss, då vi tror att de respondenterna kommer 

kunna tala friare angående dessa känsliga ämnen på grund av relationen de har till oss 

forskare. (Ibid. s. 96)Då vi är ute efter en specifik grupp respondenter, lagidrottare på elitnivå 

i Sverige kan vi även säga att vårt urval är selekterat efter en viss roll, denna sorts selektion 

benämns som rollselektion. Rollselektion utgår ifrån att forskare selekterar respondenter 

utifrån vissa egenskaper. Egenskaperna vi selekterade efter i denna undersökning var att 

respondenterna skulle praktisera en av våra tre valda lagidrotter fotboll, ishockey och 

innebandy, komma från Stockholmsområdet samt befinna sig på en så pass hög nivå inom sin 

idrott att det skulle kunna klassas som elitidrott, om de inte gjorde det så selekterades dem 

bort av oss forskare. (Ibid. s. 96)  

Den sista urvalstypen vi anser oss ha använt är strategisk selektion. Genom att vi har 

intervjuat respondenter från tre olika populära lagidrotter så har vi som forskare skapat en 

variation av de fall som vi selekterat fram. Denna variation leder för vår studie till en bredare 

empiri som då också blir mer tillförlitlig. Patrik Aspers (2011, s. 96) förklarar det som att 

forskare ska försöka maximera sin variation inom empirin för att på så sätt öka 

tillförlitligheten på bevisvärdet. Han förklarar också vidare att generaliserbarheten på 

teorierna en forskare använder ökar om empirin kommer från olika källor.  
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4.3 Genomförande och bearbetning 

Intervju nummer ett var med en aktör aktiv inom världens populäraste idrott, fotboll och ägde 

rum 18/11-15. Respondenten är en man i tjugoårsåldern som spelar i division tre i det svenska 

seriesystemet med en förening från Stockholmsregionen. En av oss forskare är sen tidigare 

vän med informanten vilket gjorde att det förenklade för oss att bestämma tillfälle för 

intervjun. Vi ringde upp respondenten, beskrev kortfattat vad vår studie handlade om för att 

sedan ställa frågan om han var intresserad av att delta i en intervju. Själva intervjun ägde rum 

hemma hos en av oss forskare, i lugn och ro. Anledningen till att den skedde hemma hos en 

av oss forskare var att vi ville undvika distraherande ljud runtomkring oss när vi genomförde 

intervjun, då det skulle kunna påverka både oss forskare men också respondenten. Vi gjorde 

även det för att inte stressa fram några svar från intervjuobjektet. (Ibid. s. 155) 

Intervjun med fotbollsspelaren blev cirka 35 minuter lång och spelades in för att sedan 

reduceras till koder.  Kodningen är ett hjälpmedel för oss forskare att sortera mellan vårt 

empiriska material och leder till skapandet av det tematiska ramverket. (Hjerm & Lindgren & 

Nilsson 2014, s. 52)  

Intervju nummer två, som gjordes 19/11-15 var med en manlig, homosexuell 32-årig 

ishockeyspelare som för närvarande spelar i division ett i nordvästra Stockholm. Denna aktör 

har en av oss forskare sedan tidigare spelat i samma lag som, vilket gjorde det enklare för oss 

att få till intervjun. Även till denna intervju ringde vi forskare upp respondenten, beskrev vår 

studie och frågade om personen kunde tänka sig att delta i en intervju. Intervjun gjordes i 

aktörens ishockeyomklädningsrum i anslutning till en av hans träningspass. 

Omklädningsrummet var för tillfället när intervjun gjordes tomt på människor, vilket skapade 

en miljö som var trygg och lugn för respondenten. Ishockeyspelarens intervju varade i 37 

minuter och spelades in efter hans godkännande, för att sedan transkriberas och användas som 

empiriskt material i vår studie.  

Den tredje intervjun som skedde med en 24-årig innebandyspelare och genomfördes den 

22/11-15. Respondenten spelar i Allsvenskan, vilket är den näst högsta serien i innebandyns 

seriesystem i Sverige. Vi kom i kontakt med respondenten genom att en av forskarna hörde av 

sig till en av respondentens lagkamrater för att komma i kontakt med individen i fråga. Efter 

respondenten tackat ja till att delta i intervjun så bestämde vi att ses innan ett av hans 

träningstillfällen. Intervjun genomfördes i hallens kafeteria med god tidsmarginal så att 

respondenten inte skulle behöva känna sig stressad för att hinna göra sig klar inför lagets 
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träning. Totalt tog intervjun med innebandyrespondenten 42 minuter och precis som tidigare 

benämnda intervjuer transkriberades den till teman och koder efter att ha avslutats.  

Den fjärde och sista intervjun ägde rum 24/11-15 med vår yngsta undersökta respondent, en 

21-årig ishockeyspelare som för tillfället spelar i division ett med en klubb i norra Stockholm. 

Även denna elitidrottare kom vi i kontakt med genom vårt kontaktnät då en av oss forskare 

under en kort period för några år sen spelade i samma lag som respondenten. Vi ringde upp 

respondenten, berättade om vår studie och dess syfte för att sedan ställa frågan om han skulle 

vara intresserad av att delta i en intervju. Efter personens godkännande genomfördes intervjun 

på förmiddagen på ett café beläget på Hamngatan i Stockholm. Platsen var inte optimal enligt 

oss forskare då ljudvolymen var lite högre än tidigare intervjuer samt att det passerade 

människor med jämna mellanrum. Även fast dessa störningsmoment existerade så anser vi att 

det inte påverkade intervjun särskilt mycket. Intervjun, som är den sista för denna studie 

pågick under cirka 35 minuter.  

Efter intervjuerna genomförts så transkriberades materialet från alla fyra intervjuer för att 

sedan delas in i diverse relevanta koder för vår rapport. Som exempel på dessa koder hade vi 

homofobi, homosexualitet och maskulinitet. Detta gjorde vi för att få en tydligare överblick 

över det uppdelade tematiserade materialet vi samlat in samt att lättare kunna sortera det efter 

relevansen för vår studie. Har vi delat upp vårt primärmaterial efter specifika teman eller 

koder är det dessutom betydligt lättare att fokusera på relevanta begrepp ett åt gången, för att 

få ut så mycket som möjligt av det empiriska materialet. Forskare genomgår tre steg enligt 

författarna Rennstam och Wästerfors (2011, s. 194) när det gäller det material som 

klassificeras som empiri i en studie.  

Under steg ett sorteras det empiriska materialet av forskaren eller forskarna för att göra det 

mer överskådligt vilket vi gjorde efter transkriberingen tillsammans med reduceringen av 

respondenternas svar i intervjuerna till olika koder, som enligt författarna sker i steg två. Det 

som är av betydelse för studien sparas och omvandlas till koder samtidigt som det som anses 

icke relevant elimineras bort, då det inte är av någon betydelse för studien. Argumentationen 

som sker i analysdelen är steg tre enligt författarna, här ska argumentationen byggas på 

forskarnas insamlade empiriska material som ska bevisa alternativt tillbakavisa forskarnas tes. 

(Ibid. s. 194-196) 

När empirin analyserats, reducerats och kodats flertalet gånger och vi som forskare ansåg att 

inget nytt intressant skulle kunna tillföras till studien så avslutade vi bearbetningsprocessen av 

vårt primärmaterial då vi som författaren Aspers skriver i sin bok, uppnått empirisk mättnad. 
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(Aspers 2011, s. 247) Att korrekturläsa datamaterialet ett stort antal gånger har hjälpt oss 

forskare eliminera risken av systematiska, slumpmässiga samt osystematiska fel. Således har 

reliabiliteten och validiteten stärkts. Validiteten definieras på något eller några följande olika 

sätt enligt författarna till boken Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och 

marknad (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 57): Överensstämmelse 

mellan den teoretiska definitionen och den operationella indikatorn, frånvaro av systematiska 

fel samt att forskare som utför en studie ska mäta det som dem påstås mäta. Med begreppet 

reliabilitet menar författarna att slumpmässiga eller osystematiska fel inte ska existera i 

studien (Esaiasson et al. 2012, s. 63). Definitionen på våra centrala begrepp i denna studie har 

varit precisa och relevanta samt noggrant utvalda för att passa vårt syfte. Dessutom har en 

förstudie gjorts som syftade till att noggrant testa intervjufrågorna samt dess relevans. 

Förstudien genomfördes på oss författare för att säkerställa optimal kvalité 

4.4 Etiska överväganden samt metodologiska begränsningar 

Inom ramen för denna rapport kommer vi som forskare följa Vetenskapsrådets regler och 

rekommendationer för vad som är god forskningssed samt hur forskningen bör bedrivas på ett 

så professionellt sätt som möjligt. Några av de allmänna regler som Vetenskapsrådet 

(Hermerén 2011, s. 12) skapat som vi bland annat kommer följa är till exempel att vi alltid 

kommer tala sanning om vår forskning och inte på något sätt försöka vinkla forskningen på 

något sätt utan öppet redovisa våra valda metoder och resultat. 

Med denna rapport har vi inga kommersiella intressen utan denna text kommer endast 

behandlas som en studie för vårt utbildningssyfte. Det är även viktigt att vi är som 

Vetenskapsrådet menar (Ibid. s. 12) rättvisa i vår bedömning av andras forskning och då 

tänker vi speciellt på forskningen vi har undersökt och använder oss av i kapitlet tidigare 

forskning, vi kommer alltså inte vrida på den forskningen för att gynna vår forskningsrapport.  

Vetenskapsrådet (Ibid. s. 16) skiljer på etik på två olika sätt, forskningsetik och forskaretik där 

forskningsetiken behandlar de kraven på etik som forskningen inriktar sig emot. Bland dessa 

krav som forskningsetiken främst syftar på är till exempel hur respondenter som deltar i vår 

undersökning ska behandlas samt skyddas. Den interna forskningsetiken behandlar också hur 

empirin ska selekteras och där menar Vetenskapsrådet att forskare inte ska selektera fram 

empiri för att gynna sin egen studie. Det som kallas den externa etiken benämner 

Vetenskapsrådet (Ibid. s. 24) också som forskaretiken, denna lägger sin vikt på forskarnas 

ansvar gentemot forskarsamhället och detta oftast i samband med publiceringen av materialet. 

Med det menas att forskningssamhället ska få insyn i resultaten som vi forskare kommit fram 
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till samt säkerställa att vi forskare inte undanhåller kunskap om fältet för att den kunskapen 

skulle missgynna vår rapport. (Ibid. s. 16) 

Vår egen rapport är opartisk och icke kommersiell, det vill säga att den skrivs enbart i vårt 

eget utbildningssyfte och inte för någon ekonomisk vinning alternativt på uppdrag från någon 

som vill få fram ett visst resultat. Vår rapports resultat kommer redovisas öppet och 

sanningsenligt samt inte snedvridas för att skapa ett resultat som inte skett. Vår studie 

genomsyras hela tiden av ett tydligt syfte angående machokultur, sexualitet och maskulinitet 

inom de tre lagidrotterna och kommer besvaras genom ett antal relevanta frågeställningar vi 

upprättat i samband med syftet. Det insamlade empiriska materialet som är våra intervjuer 

behandlas på ett kritiskt och professionellt sätt för att säkerställa primärmaterialets kvalité. 

Alla våra intervjuer skedde med samtycke av respondenterna där de var införstådda vad vår 

rapport behandlar för ämne och i vilket syfte deras svar kommer användas. Respondenterna 

blev också informerade om att de under hela undersökningsperioden kommer förbli anonyma.  

Då vi enbart bedriver en kvalitativ ansats till denna studie så kan det vara så att vi förlorar 

intressant kvantitativ empiri i form av statistik idrotterna emellan som hade påverkat vår 

uppsats. Den kvantitativa ansatsen tillsammans med den kvalitativa hade skapat en bredare 

bild av vårt forskningsproblem men eftersom resurserna är väldigt små till en rapport som 

denna prioriterade vi och ansåg då att kvalitativa metodval så som intervjuer, ger vår studie 

mer tyngd då vi vill gå in på djupet kring problemet. Kvantitativ data som ofta redovisar sina 

resultat i siffror ger oss inte den djupgående informationen vi eftersöker.  

Eftersom vi valde kvalitativa metoder med inriktning mot intervjuer måste vi ställa oss frågan, 

intervjuade vi tillräckligt många respondenter? Våra fyra intervjuer blev cirka 35 till 45 

minuter långa vardera vilket gjorde att transkriberingen blev väldigt omfattande och tog 

extremt lång tid. Efter transkriberingen var vi sedan tvungna att välja det essentiella och sedan 

omvandla det till koder för att sedan arbeta utifrån dem, även detta arbete är väldigt 

tidskrävande. Utifrån tiden vi hade på oss för denna studie samt med väldigt få resursmedel 

anser vi att fyra intervjuer fortfarande är tillräckligt men samtidigt ska vi självklart erkänna att 

fler intervjuer hade gynnat studien på det sättet att vi hade fått mer empiriskt material att 

arbeta med och det i sin tur hade gett studien mer tyngd.  

För att fortsätta på samma spår angående intervjuerna så hade vår studie kanske blivit mer 

tillförlitlig om vi hade haft fler intervjuer med respondenter då dem respondenterna vi 

intervjuat kan försöka skydda sitt eget lag och sig själva genom att inte svara helt 

sanningsenligt på vissa lite mer känsliga frågor. Icke sanningsenliga svar av våra respondenter 
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i intervjuerna leder till att vi tolkar och analyserar en fabricerad sanning, på det sättet får vi ett 

resultat till vår studie som kanske inte stämmer med verkligheten.  

Ett eventuellt problem som vi forskare uppmärksammat är angående vårt urval. Då vi främst 

bygger vår forskning på ett bekvämlighetsurval som kännetecknas av närhet till 

respondenterna så kan även den närheten leda till konsekvenser. Har vi sedan tidigare en viss 

relation till någon av våra respondenter anser vi att det ibland kan bli lättare att erhålla dem 

svaren vi som forskare eftersöker till vår undersökning, även om påståendena eller svaren 

stämmer eller inte. Samtidigt kan denna närhet som bekvämlighetsurvalet bygger på kan leda 

till positiva saker som till exempel att respondenterna vågar öppna upp sig mer och tala mer 

fritt om känsliga ämnen.  
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5. Resultat 

Även detta kapitel bygger vidare på forskningsfrågorna från inledningskapitlet samt den 

tidigare forskningen genom att även här använda sig av begreppen machokultur, sexualitet 

och maskulinitet. Intervjuerna var temastrukturerade efter ovannämnda begrepp. 

Intervjufrågorna bestod av nio stycken huvudfrågor med tillhörande underfrågor, sammanlagt 

ställdes tjugosex frågor till våra fyra respondenter. En presentation som utgick från de 

tematiskt bestämda intervjufrågorna samt det viktigaste som utvunnits ur intervjuerna 

kommer här nedan presenteras. Se bilagorna för mer utförliga svar. 

Våra respondenter består av två ishockeyspelare, en fotbollsspelare och en innebandyspelare. 

Båda ishockeyspelarna spelar i division ett för närvarande. Innebandyspelaren spelar även han 

i division ett medan vår fotbollsrespondent återfinns i division tre. Alla våra respondenter har 

utövat sina idrotter sedan tidig ålder och har erfarenhet av flera lagidrotter än bara den som de 

för närvarande utövar.  

5.1 Machokultur  

Anser du att det finns en machokultur i din idrott och i ditt lag, samt hur tar sig detta uttryck? 

- Vad anser du om detta? 

- Vad gör du för att upprätthålla/motarbeta denna machokultur? 

- Stigmatiseras de som inte upprätthåller machokulturen?  

- Vad tror du är största anledningen till att denna machokultur existerar och accepteras? 

En klar majoritet av våra respondenter anser att ishockey är den idrott som på grund utav sin 

fysiska karaktär är innehavare av den mest utbredda machokulturen.  

”Absolut finns det en machokultur inom hockeyn, det är lite grejen till att många spelar det 

tror jag”. – Ishockeyrespondent.  

Att det finns en machokultur inom lagidrotten är de flesta överens om, men samtliga 

respondenter anser att ju mer fysisk idrotten är desto tuffare är också machokulturen inom 

laget och idrotten generellt.  

Machokulturen är något som våra respondenter har uppfattat mycket olika, att visa sina 

känslor på planen kan vara en positiv faktor men det gäller att inte överdriva dessa 

känsloyttringar för att helt enkelt inte visa sig svag, ett exempel tar vi från en respondent som 

är utövare av fotboll.  
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”På så sätt kanske det är en machostämpel på fotbollen, att man alltid ska hålla huvudet högt, 

alltid visa sig stark utåt”. – Fotbollsrespondent.  

Samma typ av attityd ser vi när vi tittar på ishockey:  

”Nej men det är nog som jag sa förut, hockey är en tuff sport och den ska spelas av tuffa 

personer, då blir det ju så att man försöker vara så tuff som möjligt, det är väl en sorts 

självbekräftelse”. – Ishockeyrespondent.  

Respondenten som är utövare av innebandy är den enda av våra fyra intervjuade som anser att 

det inte finns någon machokultur inom laget eller just denna idrott: 

”Innebandyn är ju inte som hockeyn på det sättet, de är lite mindre tacklingar och sådär så 

det kanske inte blir macho på samma sätt då heller kan jag tänka mig”. 

 – Innebandyrespondent.  

Attityden i våra respondenters lag har varit relativt lika. Det är en tuff jargong med en tuff 

attityd, men samtidigt sker detta med glimten i ögat. Vi har efter intervjuerna fått 

uppfattningen om att individer inte säger vad som helst till vem som helst. Utan helt enkelt 

känner av situationen innan gliringar ges. Detta styrker fotbollsspelaren:  

”Då är det också att man måste lära sig att kunna hantera detta och förmodligen är det lite 

med glimten i ögat och du måste veta att det kommer från folk som vet att du kan ta emot 

detta”. – Fotbollsrespondent.  

Samma typ av uppfattning återfinns inom ishockeyn: 

”Grabbarna har accepterat att jag är gay men självklart får man ju något skämt åt sitt håll 

angående det ibland från någon i laget men det är med glimten i ögat”.  

– Ishockeyrespondent.  

För att motarbeta machokulturen inom lagidrott har ett flertal respondenter svarat att de helt 

enkelt är sig själva och inte försöker spela en roll som de inte leva upp till.  

”Jag är ju med i snacket när alla snackar galna historier i omklädningsrummet, jag jävlas 

lika mycket med mina med och motspelare som vilken annan person som helst”.  

– Ishockeyrespondent. 
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5.2 Maskulinitet 

Vad innebär maskulinitet inom din idrott för dig? 

- Tror du att din idrott skiljer sig från andra stora lagidrotter gällande detta? 

Maskuliniteten inom lagidrott har av våra respondenter klassats lite som ett förbud mot alltför 

kraftiga känsloyttringar och att individer inte ska vara för ynkliga utan stå upp och fortsätta 

spela. En av våra ishockeyrespondenter förklarar detta såhär:  

”Det är enligt många manligt att sy och sen fortsätta spela, men också att inte gnälla över 

smågrejer. Har man ont men fortfarande kan spela, då gnäller man inte om det i onödan. Det 

är nog maskulinitet för mig, i fotboll i alla fall på hög nivå ligger dem ju och gråter hur ofta 

som helst på planen, spelar ingen roll hur pass lite kontakt i en närkamp de fått, det är 

larvigt”. – Ishockeyrespondent.  

Nästan samma ord används angående ishockey från vår respondent som utövar innebandy: 

”Det är ju häftigt att se när någon spelare får en klubba i ögonbrynet åka in till 

omklädningsrummet för att sedan komma tillbaka fem minuter senare med ett sytt ögonbryn 

och fortsätta spela, det är manligt haha”. – Innebandyrespondent. 

 Innebandyrespondenten fortsätter sedan beskriva hur hans bild av maskulinitet är:  

”Det innebär nog att man inte ska gnälla för mycket i onödan, att kunna fortsätta spela 

genom smärta eller om man har ont och inte viker ner sig”. – Innebandyrespondent. 

En fotbollsspelare bekräftar det vi ovan läst: 

”Det är bara en uppfattning jag fått medan i hockeyn är det ännu tuffare än i fotbollen, där 

får du verkligen inte börja gråta eller något sånt där”. – Ishockeyrespondent.  

Hur skulle du säga att jargongen är i ditt lag respektive idrotten generellt? 

- Vad tycker du är bra respektive dåligt med denna jargong?  

Jargongen inom lagen har beskrivits genomgående som tuff men samtidigt inte över gränsen. 

Gliringar ges och tas men det mesta är på en accepterad nivå enligt dem själva och ingenting 

kan upplevas som rent diskriminerande. Just det faktum att ju mer fysisk idrotten är desto 

tuffare blir klimatet bekräftas av våra respondenter.  

”Ur ett machoperspektiv är det nog ganska lugnt. Jag upplever inte i vårt lag att man hackar 

ner på någon”. – Fotbollsrespondent. 
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”Men det är klart att det finns intriger och anspänningar i vårt lag, det finns det nog i alla 

lag. Men jag tror inte det har något med machokultur att göra utan mer att alla vill kriga om 

sina platser och att man vill visa för tränaren att man är det starkaste och stabilaste kortet”. 

– Fotbollsrespondent. 

Enligt respondenten som utövar fotboll så handlar det helt enkelt om att individer vill visa 

vad de går för och att de inte viker ner sig. En av de intervjuade ishockeyspelarna beskriver 

hur jargongen i hans lag brukar vara: 

”Jargongen i mitt lag är nog ganska lik andra lags, det är ju mycket skämt på andras i lagets 

bekostnad haha. Ganska grova skämt är vanligt, både från spelare men också från våra 

coacher, men det tycker jag är kul haha”. – Ishockeyrespondent. 

5.3 Sexualitet 

Hur skulle du beskriva attityden generellt mot homosexualitet inom din idrott? 

- Skulle du säga att det finns homofobiska tendenser inom din lagidrott? 

- Tror du att din idrott skiljer sig från andra stora lagidrotter gällande detta? 

- Vad tror du är största anledningen till den nuvarande attityden mot homosexualitet inom 

din idrott? 

Attityden mot homosexualitet har enligt en öppet homosexuell ishockeyspelare blivit bättre 

genom åren och det är en mer accepterande miljö än tidigare. 

Han nämner dock att motståndare som vet om hans sexuella läggning har använt detta för att 

få honom ur balans, något som han enligt honom själv lärt sig att ignorera. Han beskriver sitt 

eget lag som mycket öppna när det gäller homosexualitet men klimatet i ishockeyn generellt 

som mycket homofobiskt.  

”Finns säkert spelare i Sverige som också inte hade varit helt bekväma med att dela 

omklädningsrum eller lag som en som är gay, de är jag väldigt tacksam för att mitt lag inte är 

så faktiskt”. – Ishockeyrespondent.  

Vidare nämner han att anledningen till den homofobiska attityden kan vara att det är en fysisk 

idrott och att individer helt enkelt har fördomar som innebär att en tuff idrott inte passar sig 

för till exempel homosexuella.  
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Vår homosexuelle ishockeyrespondent:  

”Att vara gay och tuff går ju inte helt hand i hand med vad folk tror, jag får ju kämpa hårdare 

för att få bort den bilden från mig personligen liksom och visa att jag är hockeyspelare först 

och främst och att vad jag tycker om för människor inte är något som påverkar på isen 

liksom.” – Ishockeyrespondent. 

Just de fysiska kraven och det tuffa klimatet inom ishockeyn ansåg flera andra respondenter 

också vara en anledning till att ishockeyn är den mest homofobiska lagidrotten. 

”Ja alltså som jag sa, fotbollen och hockeyn har det nog tuffare där. Speciellt hockeyn, är du 

homosexuell i en sådan sport som ändå sammankopplas så starkt med maskulinitet som du sa 

blir det ju svårt att fungera i den miljön om du har gått ut med att du är gay”.  

– Innebandyrespondent. 

En av våra respondenter i studien nämner sin egen uppfattning om homosexuella som utövar 

lagidrott på detta sätt: 

”Den uppfattning man fått om homosexuella är att de är lite feminina av sig, att de inte kan 

vara ordentliga, alltså att de inte kan gå in tufft i närkamper, att de inte kan grisa ner sig och 

kriga på. Utan att de är lite rädda av sig och är lite lättskrämda och så vidare”.  

– Fotbollsrespondent. 

Han fortsätter med att beskriva hur han tror att det skulle se ut om någon individ gick ut som 

homosexuell: 

”Tyvärr så tror jag att det inte skulle tas så pass bra som man hade önskat”.  

– Fotbollsrespondent.  

5.4 Homofobi 

Hur skulle du reagera om det fanns HBTQ-idrottare i ditt lag? 

- Tror du att detta skulle vara accepterat inom laget?  

- Om nej, varför inte? 

När det gäller attityden till eventuella HBTQ-individer inom lagidrotterna så är våra 

respondenter överens om att det inte skulle vara några problem i just deras lag, men säger 

samtidigt att i idrotten generellt så finns det säkerligen flertalet individer som inte skulle 

känna sig lika accepterade eller välkomna. Ett exempel på detta talar vår fotbollsutövande 

respondent om: 
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”Alla kommer inte acceptera det, men majoriteten kommer nog göra det, och jag tror vi 

kommit så pass långt 2015 att det ändå är mer accepterat nu än vad det var förut”.  

– Fotbollsrespondent.  

Respondenten som utövar innebandy berättar om sin åsikt angående om en homosexuell 

skulle spela i hans lag: 

”Inga problem alls! Jag hade behandlat killen precis lika som alla andra, varken mer eller 

mindre”. – Innebandyrespondent. 

Tror du att HBTQ-idrottare blir stigmatiserade i din idrott? 

- Om ja, på vilket sätt tror du att dem blir det? 

- Om nej, varför tror du inte stigmatisering sker? 

- Tror du att din idrott skiljer sig från andra stora lagidrotter gällande detta? 

Stigmatisering eller allmänna påhopp på grund av en individs sexualitet är något som sker 

inom lagidrotten. Detta har våra respondenter också bekräftat genom flertal berättelser om 

trakasserier:  

”Det tror jag absolut, eller jag vet det. Men sen är det ju olika från lag till lag. Jag själv får 

ju höra hån från motståndare då och då, det gäller bara att vara stark nog att ignorera dem 

liksom, inte låta dem komma åt en”. – Ishockeyrespondent.  

Då denna respondent som praktiserar ishockey själv är homosexuell fortsätter han med att 

beskriva just sina egna erfarenheter när det gäller påhopp gällande sexualitet: 

”Nej men via hån och slagord, det är ju mest verbalt man blir attackerad”.  

– Ishockeyrespondent. 

Samtliga respondenter nämner att de tror att HBTQ-idrottare blir stigmatiserade inom 

lagidrotten och liknande åsikter som ishockeyrespondenten bidrar även fotbollsspelaren med 

under sin intervju: 

”Jag tror man skulle bli påverkad och påhoppad det tror jag tyvärr inte man undkommer. 

Tyvärr är det ju fortfarande ganska ovanligt med homosexuella inom lagidrotten, det finns 

ett stort mörkerantal. Detta gör ju att det blir en stor grej när någon väl kommer ut som 

homosexuell”. – Fotbollsrespondent.  
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6. Avslutande diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras vår empiri i förhållande till de valda teorierna och den 

tidigare forskningen som vi undersökt i denna studie. Kapitlet redovisar även slutsatsen för 

studien kopplat till vårt syfte samt frågeställningar. Slutligen blickar vi framåt vad för 

forskningsfrågor uppsatsen frambringat eller framtida studier som skulle kunna genomföras 

inom ämnet.   

6.1 Resultatsummering 

Två av våra fyra respondenter är utövare av ishockey, förutom de återfinner vi även en 

fotbollsspelare och en innebandyutövare i denna studie. Majoriteten av våra respondenter 

anser att ishockey är den idrott som kan klassas som mest maskulin på grund av sin fysiska 

karaktär. Ishockey är även idrotten med hårdast klimat och därigenom även innehavare av 

den mest utbredda machokulturen. Attityden gentemot homosexualitet har enligt en 

homosexuell ishockeyspelare förbättras inom lagidrotten men respondenten poängterar även 

att klimatet fortfarande är väldigt homofobiskt. Samtidigt som samtliga våra respondenter 

svarar enhetligt att de personligen inte skulle haft något problem med att ha en HBTQ-

idrottare inom sitt lag tror alla respondenter inom de tre olika idrotterna att HBTQ-idrottare 

blir stigmatiserade inom lagidrott.  

6.2 Machokulturen 

Mosher och Tomkins som skrivit studien Scripting the macho man: Hypermasculine 

socialization and enculturations beskrivning är på många sätt en träffande skildring av det 

våra respondenter tagit upp under intervjuerna om vad maskulinitet är för dem. De som visar 

känslor och på något sätt frångår normen gällande maskulinitet beskrivs som: not a real boy, 

a scissy, a faggot”. 

Våra informanter har klassat kraftiga känsloyttringar som något negativt och icke-maskulint 

och det går hand i hand med vissa individers uppfattning om att HBTQ-personer helt enkelt 

skulle ha närmare till att visa känslor.  

Jämför vi två citat från en homosexuell ishockeyspelare och en heterosexuell fotbollsspelare 

kan vi se ett intressant samband: 

”Speciellt hockeyn, är du homosexuell i en sådan sport som ändå sammankopplas så starkt 

med maskulinitet som du sa blir det ju svårt att fungera i den miljön om du har gått ut med 

att du är gay”. – Ishockeyrespondent. 
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”Den uppfattning man fått om homosexuella är att de är lite feminina av sig, att de inte kan 

vara ordentliga, alltså att de inte kan gå in tufft i närkamper, att de inte kan grisa ner sig och 

kriga på. Utan att de är lite rädda av sig och är lite lättskrämda och så vidare”.  

– Fotbollsrespondent.  

Att det ”blir svårt att fungera i den miljön” bekräftas av en uppfattning att HBTQ-idrottare 

inte kan prestera på samma nivå på planen. Detta kan återigen kopplas till Mosher och 

Tomkins och deras machoideologi. Machoideologin benämns som två antagonistiska 

kontraster vilket är precis det respondenten som är utövare av fotboll tar upp. Att det feminina 

inte kan kombineras med att utöva en tuff lagidrott som överlag är mycket maskulin. Då 

återstår faktumet att samma lagidrotter praktiseras av ett stort antal kvinnor med lika stor 

framgång som hos männen.  

Det faktum att samtliga respondenter har utövat olika lagidrotter sedan tidig ålder tror vi är en 

starkt bidragande faktor till att de haft mycket att säga till om gällande jämförelser med andra 

lagidrotter. Att ha erfarenheter av andra lagidrotter än den de för närvarande utövar är också 

något som bidragit till intressanta synpunkter om de andra idrotterna.  

En parallell som definitivt kan dras mellan de olika idrotterna är att respondenterna 

konstaterar att det finns en utbredd machokultur inom lagidrott generellt, främst dock inom 

ishockeyn då innebandy och fotboll har inte samma machostämpel enligt respondenterna, 

oavsett idrott. Machokulturen har delvis beskrivits som något som kan vara positivt och ge 

idrottsutövarna lite mer mod att trotsa till exempel smärta. Machokulturen kan även fungera 

som ett verktyg genom den hårda jargongen i till exempel omklädningsrummet för att öka 

lagsammanhållningen. Samtidigt som det finns positiva egenskaper med machokulturen så 

finns det även negativa, machokulturen ger själva idrotten ett tuffare klimat i form av verbala 

påhopp eller allt för grova skämt, vilket inte är uppskattat av alla.  

Vi forskare tror att det finns svårigheter för vissa idrottare att vara sig själva på grund av 

machokulturen. Idrottsutövarna kan istället känna att de kanske måste anpassa sig utifrån den 

specifika idrottens machokultur och upprätthålla dess oskrivna regler för att passa in och inte 

bli dömd.  

Då majoriteten av respondenterna är överens om hur maskuliniteten definieras så menar vi på 

att machokulturen i ett idrottssamhälle reproducerar maskuliniteten och majoriteten accepterar 

detta och utgår ifrån denna norm.  
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6.3 Den hierarkiska stegen av maskuliniteter 

Den hegemoniska maskulinitetsteorin bygger på att olika maskuliniteter som återfinns i 

samhället ingår i en hierarkisk stege där det alltid finns en maskulinitet som är mer värd än 

dem andra. Om vi undersöker svaren från våra respondenter så blir det snabbt ganska tydligt 

att dem respondenter, oavsett idrott som vi intervjuat anser att ishockey är den fysiskt hårdaste 

idrotten att utöva.  

Ishockeyspelarna själva anser att deras idrott är betydligt tuffare än de resterande 

respondenters och beskriver fotboll eller innebandyspelare som mindre tuffa. Vi forskare 

kopplar det till att ishockeyspelarna och ishockeyn i stort anses vara den hegemoniska 

maskuliniteten som är den dominanta maskuliniteten i hierarkin med tillhörande 

tolkningsföreträde. Vi tror att ishockey anses som mest maskulin och genom det den 

dominanta maskuliniteten på grund av den fysiska karaktären i form av till exempel tacklingar 

som tillåts men också ishockeyspelarnas mentalitet. Detta bekräftas genom vår insamlade 

empiri där respondenterna anser att det är manligt att ha förmågan att kunna skaka av sig 

smärta och skador för att prestera rent sportsligt även fast man har ont.  

”Det är ju häftigt att se när någon spelare får en klubba i ögonbrynet åka in till 

omklädningsrummet för att sedan komma tillbaka fem minuter senare med ett sytt ögonbryn 

och fortsätta spela, det är manligt haha”. – Innebandyrespondenten om ishockey. 

Då ishockeyn enligt oss klassificeras som den hegemoniska maskuliniteten så tillhör fotboll 

och innebandyspelare grupperna som enligt oss både blir underordnade och marginaliserade. 

Den underordnade maskuliniteten kännetecknas av att vissa maskulinitetsgrupper, till 

exempel homosexuella blir exkluderade från den dominanta gruppen på grund av att de inte 

uppfyller vissa kulturella eller sociala krav. Detta stöds av forskaren Jamie Cleland som i sin 

studie Association football and the representation of homosexuality by the print media: A case 

study of Anton Hysén nämner att homosexuella blir stigmatiserade genom en hierarkisk 

ordning där de hamnar längst ner. Ett socialt krav som kan känneteckna de marginaliserade 

eller underordnade i vår studie kan då vara att de helt enkelt inte spelar idrotten ishockey eller 

är innehavare av dess mentalitet. Den marginaliserade maskuliniteten som fotbolls och 

innebandyspelare också tillhör enligt oss bygger på att den hegemoniska maskuliniteten 

accepteras av individerna inom den marginaliserade gruppen och att de inte på något sätt kan 

hota den dominanta gruppen. Vi forskare grundar detta på att både innebandy och 

fotbollsrespondenterna anser att den fysiskt hårdaste och mest maskulina lagidrotten är 

ishockey.  
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Forskaren R.W. Connell anser att våld inte är en central del av den hegemoniska 

maskuliniteten men säger samtidigt att våld kan fungera som ett verktyg för vissa specifika 

grupper eller kulturer att vidmakthålla de hegemoniska idealen där aggressivitet idealiseras. 

Eric Anderson, talar om våld ur ett liknande perspektiv i sin studie Openly gay athletes 

contesting hegemonic masculinity in a homophobic environment då han anser att fysiskt eller 

psykiskt våld är startpunkten för den hegemoniska maskuliniteten samt stigmatiserandet av de 

homosexuella. Det är då enkelt att dra liknelser till den fysiskt hårda kontaktsporten ishockey 

där tacklingar är en central del av idrotten och slagskämpar som ”kastar handskarna” och slåss 

idealiseras. Då ishockeyns regelbok inte appliceras för innebandy och fotboll så är det inte 

tillåtet att slåss eller tacklas på samma sätt vilket gör att aggressiviteten eller våldet inte har en 

lika framträdande roll i dessa lagidrotter.  

6.4 Avtagande homofobi - inkluderandet av fler maskuliniteter? 

Skaparen av den inkluderande maskulinitetsteorin Eric Anderson menar på att flera olika 

sorters maskuliniteter kan samexistera utan en hierarkisk ordning. Han menar istället att denna 

ordning är horisontell på grund av den avtagande homofobin generellt i samhället. Det är 

denna avtagande homofobi och mjukare attityd mot olika maskuliniteter Anderson bygger sin 

teori på.  

Precis som Eric Anderson anser vi också att homofobin inom idrottsfältet har avtagit samt 

förhållandena för homosexuella eller andra sexuella orienteringar som inte följer normen att 

vara heterosexuell har blivit betydligt bättre. Detta baserar vi på respondenternas svar i 

intervjuerna där dem alla beskriver sina lag som HBTQ-vänliga och att ingen av deras 

lagkamrater eller dem själva för den delen skulle ha något problem att spela i samma lag som 

en HBTQ-idrottare. Eric Anderson talar om att HBTQ-idrottare, till exempel homosexuella 

kan bli accepterade inom ett heterosexuellt lag om de har tillräckligt mycket idrottsligt 

kapital, alltså att den individen tillhör bland de bättre på sin idrott och i sitt lag. För HBTQ-

idrottare kan detta alltså fungera som en sorts acceptansmekanism. Då uppstår istället frågan, 

accepteras personen på grund av sina idrottsliga prestationer för lagets räkning eller 

accepteras hen som individ inom den heterosexuella miljön som är idrott?  

Även fast homofobin inom lagidrott har minskat så anser vi att det fortfarande existerar en 

hierarkisk ordning som bygger på maskulinitet. Att det fortfarande finns en hierarkisk ordning 

inom lagidrotter ser vi då respondenterna anser enhetligt att ishockeyn är de fysiskt mest 

hårda idrotten och maskulinitet.  
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Stratifieringen av olika maskuliniteter har tidigare byggt på tre orsaker enligt Connells teori, 

homofobi, marginaliserandet och slutligen stigmatiserandet av andra människor som inte 

uppfattas som tillräckligt maskulina. Anderson anser att de marginaliserade genom den 

avtagande homofobin och dess association med homosexualitet fått en fördel. Detta då de 

homofobiska uttrycken eller skällsorden inte längre har samma verkan på grund av den 

minskade homofobin. De homofobiska uttrycken har alltså själva blivit stigmatiserade och de 

marginaliserade behöver inte längre hävda sig som icke-homosexuella eller känna samma 

rädsla för den sociala stigmatiseringen som förknippades med homosexualitet tidigare.  

Det är därför enligt oss forskare nu även möjligt för heterosexuella idrottsutövare, både på 

elitnivå och rekreationsnivå inom lagidrotter att mer öppet visa sina känslor, utan rädslan att 

bli dömd för att ha en annan sexualitet än heterosexuell. Det visar sig extra tydligt i våra valda 

lagidrotter när det blir mål. Glädjeyttringar så som kramar och vänskapliga kyssar är betydligt 

mer vanligt nu än förr i tiden, både på rekreationsnivå men också på den yttersta elitnivån, 

detta är ett bevis på att homofobin har avtagit. Attityderna gentemot olika sorters 

maskuliniteter enligt Andersons studie Masculinities and sexualities har förbättrats samt 

marginaliseringen av andra grupper än den hierarkiskt dominanta har börjat stigmatiseras. 

Som tidigare nämnt instämmer vi forskare med R. Connell att det fortfarande existerar en 

hierarkisk rangordning av maskuliniteter men genom till exempel den kontinuerligt avtagande 

homofobin i dagens samhälle börjar denna rangordning enligt oss övergå mer till det som 

Anderson benämner som en horisontell ordning där flera maskuliniteter kan existera 

tillsammans utan rangordning.   

6.5 Stigmatiserandet av idrotter 

Stigmatisering som begrepp kännetecknas av en asymmetrisk relation mellan olika grupper. I 

vår studie vill vi dra kopplingar till idrotterna som olika grupper och samtidigt olika 

maskuliniteter. Ishockeyn är enligt oss den makthavande eller etablerade gruppen och 

fotbollen samt innebandyn de stigmatiserade outsider-grupperna. 

Den etablerade gruppen, i vårt fall ishockeyrespondenterna anser att deras idrott är fysiskt 

hårdare att utöva vilket därigenom också gör den mer maskulin att utöva. Dessa egenskaper, 

att de två stigmatiserade grupperna eller idrotterna är mindre fysiskt påfrestande och mindre 

maskulina som ishockeyrespondenterna tillskriver grupperna fotboll och innebandy 

accepteras av utövarna inom de två idrotterna och inom en viss tid återfinns även dessa 

egenskaper i deras självbild. Detta stärker vi genom citat från våra respondenter:  
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”Det är bara en uppfattning jag fått medan i hockeyn är det ännu tuffare än i fotbollen, där 

får du verkligen inte börja gråta eller något sådant där”- Fotbollsrespondent. 

Förutom att den etablerade ishockey-gruppen tillskriver outsidergrupperna, eller idrotterna i 

vårt fall egenskaper som de i sin tur accepterar har även den etablerade gruppen 

tolkningsföreträde. Detta gör att ishockeyn och dess spelare i sin tur kan definiera det som 

anses som maskulint eller macho. Som exempel på det har vi ett citat taget ur vår empiri från 

en av våra ishockeyrespondenter:  

”Det är enligt många manligt att sy och sen fortsätta spela, men också att inte gnälla över 

smågrejer. Har man ont men fortfarande kan spela, då gnäller man inte om det i onödan. Det 

nog maskulinitet för mig”. – Ishockeyrespondent. 

För att ställa det citatet i perspektiv och bevisa att tolkningsföreträdet för vad som är 

maskulint och macho verkligen tillhör ishockeyn som idrott tar vi också ut ett citat vardera 

från innebandyrespondenten samt fotbollsrespondenten: 

”Det är ju häftigt att se när någon spelare får en klubba i ögonbrynet åka in till 

omklädningsrummet för att sedan komma tillbaka fem minuter senare med ett sytt ögonbryn 

och fortsätta spela, det är manligt haha”. – Innebandyrespondenten om maskulinitet inom 

ishockeyn. 

”Medan i hockeyn är det ännu tuffare än i fotbollen, där får du verkligen inte börja gråta 

eller något sådant där”. – Fotbollsrespondenten om maskulinitet inom de olika idrotterna. 

Dessa citat får i denna studie fungera som bekräftelse på att ishockeyn genom sitt 

tolkningsföreträde skapat vissa regler på hur maskulinitet och machokultur tolkas samt att de 

andra två undersöka idrotterna följer de normer som ishockeyn har skapat om vad som anses 

maskulint.  
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7.  Slutsatser och vidare forskning  

För att lättare presentera våra slutsatser för denna studie vill vi återkoppla till vårt syfte och 

frågeställningar. Syftet med denna studie är utifrån de tre begreppen machokultur, sexualitet 

och maskulinitet undersöka om verkligen alla är välkomna inom svensk idrott. Med stöd från 

vår empiri vill vi påstå att på ytan finns det en välkomnande attityd mot alla oavsett sexuell 

läggning och maskulinitet. Verkligheten anser vi dock är en annan, då homofobin och 

maskuliniteten är två verktyg för ökad stratifiering.  

För att besvara vårt syfte upprättade vi tre olika frågeställningar baserade på tidigare nämnda 

begrepp.   

 Är det i de tre utvalda idrotterna ishockey, innebandy och fotboll acceptabelt att inneha 

en annan sexuell läggning än den normbestämda heterosexuella? 

Vi forskare till denna studie skulle vilja påstå med stöd från vår empiri att det bevisligen sker 

en stigmatisering inom lagidrotter av HBTQ-individer. Idrotten som fält är, även fast 

homofobin kontinuerligt avtar är fortfarande homofobisk. Denna homofobi tar sig i uttryck 

genom till exempel skällsord och psykiskt våld.  

Det ska dock tilläggas att respondenterna i denna studie var väldigt tydliga med att HBTQ-

idrottare skulle vara välkomna i deras respektive lag.   

 Vilken av de tre undersökta lagidrotterna är den mest maskulina samt hur tar sig denna 

maskulinitet uttryck?   

Connells hegemoniska maskulinitetsteori tillsammans med vår insamlade empiri från 

respondenterna hjälper oss i bekräftandet att det finns en hierarkisk maskulinitetsordning där i 

vårt fall ishockey är idrotten som är innehavare av den dominanta maskuliniteten och 

därigenom störst socialt kapital. Samtidigt som ishockeyn toppar hierarkin är de andra 

undersökta idrotterna, fotboll och innebandy i den gruppen som Connell benämner som 

marginaliserade. Den marginaliserade maskuliniteten har en lägre position i hierarkin och 

accepterar den rådande hegemoniska maskuliniteten i detta fall, ishockeyn. Maskuliniteten har 

i denna studie visat sig ta uttryck i hur fysiskt krävande och aggressiv idrotten är. De 

marginaliserade idrotterna fotboll och innebandy som är mindre fysiskt krävande räknas 

därför inte som lika maskulina och gör att de hamnar lägre ner på hierarkin enligt Connells 

teori. Detta kan också bekräftas genom Connells argument att fysiskt våld eller aggressivitet 
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kan fungera som ett verktyg för att vidmakthålla de hegemoniska idealen då samtliga av våra 

respondenter ansåg att ishockey är den mest maskulina idrotten.  

 Vad finns det för positiva respektive negativa aspekter med machokulturen för 

lagidrottare? 

Machokulturen som är tätt sammankopplad med maskuliniteten kan av lagidrottare både 

anses vara positiv och negativ. Den beskrivs av våra respondenter i denna studie som något 

som kan agera som ett verktyg för att skapa lagsammanhållning genom den hårda jargongen 

med tillhörande skämt som tillåts. Nästintill alla respondenter nämner att gliringar så som 

hårda skämt förekommer med glimten i ögat. Dessa gliringar är enligt oss forskare ett uttryck 

av machokulturen som hjälper ett lags sammanhållning. En annan positiv aspekt med 

machokulturen vi anser existerar med stöd från empirin är att machokulturen kan frambringa 

kraft för idrottsutövare inom de tre idrotterna att spela med smärta. Det vill säga att om en 

idrottare har ont slutar de inte spela, utan de trotsar smärtan och spelar vidare. 

Machokulturens negativa aspekter som uppkommit under denna studie är att den bidrar till ett 

allmänt hårdare klimat inom idrotterna.  

För att upprätthålla machokulturen måste idrottarna till exempel både kunna ge och ta emot 

hårda skämt från lagkamrater, samt hån och provokationer från motståndare. Detta kan göra 

att det blir svårt för vissa idrottare att vara sig själva. De kan istället känna att de måste 

anpassa sig utifrån idrottens machokultur och upprätthålla dess oskrivna regler för att passa 

in.  

När det gäller förslag på framtida forskning inom ämnet hade vi som forskare till denna 

studie funnit det intressant att göra en mer djupgående studie av idrotter i Sverige med fler 

respondenter som kommer från olika platser i Sverige. Då vår forskning enbart innefattar 

Stockholmsområdet och endast en eller maximalt två representanter från varje undersökt 

idrott så hade det varit av intresse då vi tror att resultatet skulle kunna skilja sig om studien 

hade varit bredare i den meningen att fler respondenter hade undersökts över ett större 

geografiskt område.  

Det hade också varit av intresse inom detta ämne att göra en komparativ studie mellan mer 

befolkade städer så som Stockholm, Göteborg och Malmö och jämföra dessa mot mindre 

städer, både ur ett befolkningsperspektiv men också rent storleksmässigt för att se om det 

existerar några skillnader eller likheter som inte har identifierats i vår studie. Genom att göra 

en sådan studie hade det möjligen visat sig att toleransen mot homosexualitet och HBTQ-
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personer är större i storstäder än vad det är i mindre eller att maskuliniteten definieras på ett 

annat sätt på en annan plats än den vi undersökt i denna studie.  

Skulle det finnas tillräckliga resurser kan forskare även göra en komparativ studie länder 

emellan gällande våra nyckelord med sexualitet, maskulinitet och machokultur. Det hade då 

varit av stort intresse att jämföra Sverige, som är ett relativt liberalt och sekulariserat land 

med ett konservativare land så som USA. Där kan forskarna till exempel även lägga fokus på 

vissa specifika konservativa delstater. Detta för att kunna få ut så tydliga likheter och 

skillnader emellan studieobjekten som möjligt.   
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9. Bilagor 

 

Intervjuguide 

Vilken lagidrott praktiserar du? 

- På vilken nivå? 

Hur länge har du utövat idrotten i fråga? 

Har du praktiserat någon annan idrott? 

Anser du att det finns en machokultur i din idrott och i ditt lag, samt hur tar sig denna uttryck? 

- Vad anser du om detta? 

- Vad gör du för att upprätthålla/motarbeta denna machokultur? 

- Stigmatiseras de som inte upprätthåller machokulturen?  

- Vad tror du är största anledningen till att denna machokultur existerar och accepteras? 

Vad innebär maskulinitet inom din idrott för dig? 

- Tror du att din idrott skiljer sig från andra stora lagidrotter gällande detta? 

Hur skulle du säga att jargongen är i ditt lag respektive idrotten generellt? 

- Vad tycker du är bra respektive dåligt med denna jargong? 

Hur skulle du beskriva attityden generellt mot homosexualitet inom din idrott? 

- Skulle du säga att det finns homofobiska tendenser inom din lagidrott? 

- Tror du att din idrott skiljer sig från andra stora lagidrotter gällande detta? 

- Vad tror du är största anledningen till den nuvarande attityden mot homosexualitet inom 

din idrott? 

Har du upplevt någon form av diskriminerande initieringsritual inom idrotten? 

- Om ja, beskriv den? 

- Om nej, har du hört talas om någon sådan initieringsrit? 

Hur skulle du reagera om det fanns HBTQ-idrottare i ditt lag? 

- Tror du att detta skulle vara accepterat inom laget?  

- Om nej, varför inte? 

Tror du att HBTQ-idrottare blir stigmatiserade i din idrott? 



 

 

- Om ja, på vilket sätt tror du att dem blir det? 

- Om nej, varför tror du inte stigmatisering sker? 

- Tror du att din idrott skiljer sig från andra stora lagidrotter gällande detta? 


