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Sammanfattning 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie om hur män i norra Sverige upplever mening och 

maskulinitet inom hockeysupporterkulturen. Det teoretiska ramverket utgörs av David Inglis 

resonemang för att definiera kultur; Connells och Messerschmidts teori om hegemonisk 



 

maskulinitet samt Erving Goffmans teoretiska begrepp intrycksstyrning, fasad och stigma Det 

empiriska materialet har inhämtats utifrån ett snöbollsurval och semistrukturerade intervjuer. 

Fyra av intervjuerna har genomförts ansikte mot ansikte, en av intervjuerna via ett Skype-

samtal och en intervju genomfördes via e-mail. Totalt rör det sig om data från sex 

respondenter. Vi har därefter använt oss av en tematisk analys för att koda, kategorisera och 

slutligen tematisera materialet. Resultaten visar att respondenterna finner att gemenskapen 

och sporten utgöra de primära meningsfaktorerna inom supporterkulturen. Resultaten visar 

också att det förhåller om en komplex maskulinitet som återfinns hos respondenterna. På 

läktaren råder en hegemonisk maskulinitet som karaktäriseras av egenskaper som styrka och 

hårdhet, vilket respondenterna förhåller sig negativa till under andra omständigheter utanför 

läktaren. På läktaren återfinns egenskaperna som positiva egenskaper hos spelarna, men inte 

nödvändigtvis som manliga. 

 

  



 

What does a man do, Walter? A man provides. And he does it even 

when he's not appreciated, or respected, or even loved. He simply 

bears up and he does it. Because he's a man. - Gustavo ‘Gus’ Fring 

(Breaking Bad). 

Inledning 

Ishockeyn utgör en av Sveriges mest populära lagsporter. Under hockeysäsongen 2016/2017 

såg över två miljoner åskådare säsongens matcher (SHL 2016). Säsongen inleds med 

grundserien i september och avslutas med slutspel i slutet på april.  I SHL spelar 14 lag, från 

Luleå i norr till Malmö i söder (ibid). I norra Sverige med sitt kallare klimat och längre 

vinterhalvår är det troligt att ishockeyn har ett större fäste än fotbollen. Ishockey är en 

kontaktsport, en fysiskt krävande sport där tacklingar är förekommande och som står i linje 

med typiskt maskulina egenskaper som fysisk styrka och hårdhet (Radmann 2015, 100). Det 

är också en sport som huvudsakligen besöks av män (Dagens Nyheter 2004). Det är därför 

rimligt att anta att hockeysupportrar i större utsträckning är män. Trots att ishockey är en av 

Sveriges största lagsporter har forskning om supporterkultur primärt kretsat kring fotboll. 

Även om fotbollen och hockeyns supporterkulturer delar många likheter finns en viss 

kunskapslucka vad gäller ishockeyns supporterkultur. 

 

Forskning om den mansdominerade supporterkulturen och medias porträttering av densamma 

visar att den mediala bilden av kulturen präglas av en betoning på aggression och våld, där 

huligan och huliganism ofta agerar ledord. Den mediala bilden framställs dock av 

forskningen som ensidig, onyanserad och stigmatiserande, där hela supporterkulturen 

definieras utifrån huliganer och huliganism, med våldet i fokus (Radmann 2013, 2014, 

Frosdick, Marsh 2005, Deogan 2011). Forskningen visar dock att kulturen faktiskt utgör ett 

starkt patriarkalt fenomen som producerar och reproducerar en form av maskulinitet som 

visserligen grundar sig på fundament som styrka och hårdhet, vilket är vad media fokuserar 

på, men även lojalitet (Green 2009, Radmann 2014). Inom kulturen produceras även känslor 

av samhörighet, gemenskap och närhet och, som tidigare, nämnts en lojalitet till den egna 

gruppen vilket stärks via betoningen på aktivt deltagande vid olika evenemang (Radmann 

2014, Estrada, Tryggvesson 2001, Inrikesdepartementet 1997).  

 



 

Som vi nämnde tidigare genomsyras supporterkulturen av maskulina egenskaper. 

Maskulinitetens forskningsområde växte fram i samband med 1970-talets feminism och dess 

destruktiva aspekter låg ofta i förgrunden i den tidiga forskningen (Nilsson 1999, 14). För 

mannen utgjorde maskulinitet i och med sin destruktiva prägel ett problem för andra och 

mannen själv (ibid.) Maskulinitet betraktades alltså som något genomgående negativt och 

definierades utifrån en heterosexuell, vit man (ibid.) I Stephan Mendel-Enks bok om 

maskulinitet står fenomenets destruktiva sida i förgrunden och är, enligt Mendel-Enk, ett 

genomgående universellt drag som genomsyrar och utgör grunden för alla former av 

maskulinitet oavsett kulturell kontext eller tillhörighet; allt från graffitimålare till supportrar 

(Mendel-Enk 2006). Den här fixerade bilden av en destruktiv heterosexuell, vit man har dock 

inte stått oemotsagd (Connell, Messerschmidt 2005, 836. Hirdman 2008, 19. Newburn et al 

1994, 2). 

 

Vissa forskare anser istället att maskulinitet är elastiskt, något som konstrueras utifrån den 

sociala kontext som omgärdar mannen eller männen (Connell, 2008). Det finns alltså inte en 

allmängiltig maskulinitet, men det kan existera idealtyper inom de olika sociala kontexter 

som män socialiseras in i (ibid). Existensen av multipla maskulinitetsideal bidrar till frågan 

om hur dessa ideal relaterar till varandra. Det har visat sig bland annat att män inom vissa 

yrken finner det problematiskt att förhålla sig till den maskulinitet som främjar ett ökat 

arbetsansvar samtidigt som de önskar tillbringa ökad tid med sina partners (Forsberg et al 

2005, 107). 

Syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsen avser undersöka supporterkulturens betydelse för män i norra Sverige och 

hur de upplever uttryck av maskulinitet i relation till supporterkulturen. Utifrån detta syfte har 

vi konstruerat följande frågeställningar: 

- Vilken meningen fyller supporterkulturen för respondenterna? 

- Vilka former av maskulinitet förekommer på läktaren?  

- Hur förhåller sig respondenterna till den eller de maskuliniteter som förekommer på 

läktaren? 



 

Bakgrund 

Supporterbegreppet 

Supporterkulturen existerar på läktare runt om i Sverige, men främst inom ishockey, fotboll 

och andra större lagsporter där det finns supporterklubbar. Lalander (1997) konstaterar att en 

central egenskap inom supporterkulturen är trofasthet till idrottsföreningen och laget. En 

supporter ställer alltid upp för sitt lag, de står upp under matcherna, de följer med laget under 

bortamatcher, de sätter det egna laget och sin medsupportrar i det främsta rummet (Lalander 

1997, 64).  

 

Enligt Radmann (2015) existerar det inom supporterkulturen fem olika kategorier.  

 

1) Consumer oriented (flexibla supportrar, ej aktiva supportrar). 

2) Football Centred (fotbollen en del av vardagslivet, man engagerar sig i supporterklubben med 

mera). 

3) Event oriented (fokus på eventet, adrenalinstinna, våldsbenägna). 

4) Critical supporters (mot moderna fotbollen, mycket aktiv fotbollspublik, driver 

fotbollspolitiska frågor). 

5) Ultras (passionerade, använder våld till och från, stark identifikation med klubben). -Radmann 

(2015, 56). 

 

Vi kommer exkludera grupp ett från vår definition av supportrar, eftersom de övriga 

kategorierna kompletterar definitionen som presenteras av Lalander (1997, 64) och bidrar till 

en bredare definition av supporterbegreppet. Vår breda definition av supporterbegreppet utgår 

ifrån i huvudsak  en enda förenande faktor vilket är ett tydligt engagemang, vilket vi anser 

saknas i den första gruppen. 

Hejarklacken 

En framträdande del av supporterkulturen under matchsammanhang är hejarklacken. Enligt 

Lalander (1997, 64) offrar klacken sig på samma sätt som supportrarna förväntar sig att 

spelarna på planen gör för laget. För att klacken ska nå det eftersträvade målet med att föra 

samman medsupportrarna i sång, ramsor och hejarop för att hjälpa laget till seger krävs det att 

klacken sätter gruppen först (ibid). När supportrarna sluter ihop sig till ett kollektiv, till en 



 

hejarklack, skapas möjligheten att synkronisera flera hundra röster i en hejaramsa (ibid). 

Uppslutningen till en synkroniserad hejarklack hjälper supportrarna att klara av sin uppgift, 

att hjälpa laget till en seger (ibid). Klacken sjunger inte bara för lagets vinster. Att överrösta 

motståndarklacken anses prestigefyllt för den egna klacken (ibid). På läktaren ställs 

hemmaklacken mot bortaklacken i en kamp om vilka som bäst stöttar sitt lag (ibid). I dessa 

mätningar  hör det inte heller till ovanligheten att den ena klacken hånar eller hetsar den 

andre (ibid). Hånet som existerar kan illustreras i  Söderort kommer alltid vara vårt;  

 

Så försvinn djurgårdsjävlar härifrån.  

Söderort kommer alltid va vårt,. 

För ni har inga fans,  

och ni har inget hem  

så kom aldrig hit till Bajenland igen!1 

Läktaren 

Inom supporterkulturen återkommer begreppet “läktaren”. Tidvis pratas det även om en 

läktarkultur, vilket ibland används av supportrarna nästan synonymt med begreppet 

supporterkultur (SVT.se). Vad som bör poängteras är att begreppet “läktaren”  kan fungera 

som en metafor för situationer, händelser eller miljöer vari supportrar verkar. Det kan röra sig 

om faktiska läktare på en idrottsarena men även som något bredare, exempelvis händelserna 

innan en match eller vid uppladdningar mellan supportrar. Vissa handlingar som supportrar 

gör kallas ibland för “läktar-beteende”. Vi väljer därför att definiera begreppet på ett likartat 

sätt som supportrarna för att försöka fånga helheten av begreppet och kulturen. Med andra 

ord talar vi både om fysiska läktare men vi använder även läktaren som en metafor för den 

kontext där handlingar sker i samband med matcher.  

Teori och tidigare forskning 

Vi kommer inleda följande avsnitt med en presentation av vårt teoretiska ramverk. Först 

presenteras David Inglis (2005) kulturbegrepp och tillhörande ideer vilka hjälper oss att 

beskriva eller fånga supporterkulturen och dess meningsbärande egenskaper och objekt. 

Därefter presenterar vi R.W. Connell och James W. Messerschmidts teori om hegemonisk 

                                                 
1
 Officiellt förekommande ramsa bland Hammarby-supportrar. 



 

maskulinitet vilket vi anser behjälpligt för att se hur maskuliniteter konstrueras och 

omkonstrueras i relation till kontext, exempelvis supporterkulturen. Vi kommer även 

presentera Erving Goffmans socialpsykologiska begrepp intrycksstyrning, personlig fasad 

och stigma vilka syftar till att hjälpa oss förklara respondenternas handlingar på läktaren, 

samt hjälpa oss att analysera deras beteende och tolka deras upplevelser. Avslutningsvis 

kommer vi presentera tidigare forskning inom supporterkultur, maskulinitet och 

grupprocesser.  

Kultur och mening 

David Inglis (2005) har i boken Culture of Everyday life bidragit med ett sätt att definiera 

kultur. Syftet har enligt Inglis varit att fånga det han benämner för ”the whole way of life of a 

given group of people” (Inglis 2005, 6). Detta bör förstås som det sätt genom vilket en given 

grupp människor lever, förhåller sig till, uttrycker sig och förstår sin omgivning (ibid). 

 

Inom varje kultur existerar det värderingar, idéer och övertygelser som delas av kulturens 

anhängare och som återfinns över tid. Anhängarnas avkomlingar socialiseras in i kulturen 

och värderingar, idéer och övertygelser överförs därmed från en generation till en annan. 

Vilka värderingar eller övertygelser som förmedlas inom kulturen och förs vidare av 

anhängarna varierar beroende på kultur. Kulturens värderingar kan även manifesteras i eller 

uttryckas genom fysiska objekt och budskap, vilket Inglis benämner för artefakter och 

symboler. Symboler kan bland annat vara texter eller bilder, och artefakter är fysiska objekt 

(Inglis 2005, 6-7). 

  

Enligt Inglis (2005, 7) utgör kultur även ett ramverk eller perspektiv utifrån vilket kulturens 

anhängare betraktar världen. Beroende på vad som anses meningsfullt inom kulturen formar 

det ramverket och därmed anhängarnas perspektiv på världen. Inom varje kultur kategoriseras 

världen antingen i det som är vardagligt eller speciellt, vilket varierar beroende på kultur. För 

en supporter kan det vardagliga vara frukost på morgonen och det speciella kan vara matchen 

på helgen. 

Hegemonisk maskulinitet 

Hegemonisk maskulinitet syftar på den dominerande formen av maskulinitet inom en given 

kontext mot vilken alla män förhåller sig till (Connell, Messerschmidt 2005). Alla former av 



 

maskulinitet är flexibla, så även den hegemoniska, vilket innebär att den hegemoniska 

maskuliniteten varierar från tid och plats (ibid). Ingen eller få män når upp till den 

hegemoniska maskuliniteten, men som tidigare konstaterats så förhåller sig alla män till den 

(ibid). Oavsett vilken inställning en man har till den hegemoniska maskuliniteten så gynnas 

en majoritet av män av den, vilket bör vara en anledning till att merparten män strävar efter 

den och därmed bidrar till dess hegemoni (ibid). 

 

Intrycksstyrning 

Goffman (2009) menar att när vi människor interagerar med varandra antar vi olika roller. 

Vilken roll vi antar, alltså hur vi beter oss, beror på vem eller vilka vi interagerar med och i 

vilken miljö interaktionen utspelar sig. Interaktionen sker med hänsyn till sociala normer som 

existerar i den rådande kontexten. Vanligtvis vill vi presentera oss i ett sådant fördelaktigt 

ljus som möjligt. Denna sociala process är vad Goffman (2009) kallar för intrycksstyrning. 

 

Kontexten för interaktioner varierar, och vi väljer att agera utifrån den norm som gäller för 

den kontext vi befinner oss i. Intrycksstyrning innebär med andra ord att vi försöker agera 

utifrån den givna sociala norm som råder inom en viss social kontext. Utifrån andras 

reaktioner på vår presentation skapar vi en bild av oss själva, ett inre jag. Oavsett vilken roll 

vi spelar är det viktigt att denna bild upplevs genuin av andra och kräver därför att vi agerar 

på ett övertygande sätt i linje med normerna. Under ett samtal kan vi exempelvis försöka 

styra samtalet mot ämnen som vi känner oss kunniga i, och därmed stärka det intryck som vi 

vill förmedla. Vid misslyckande försöker individen rädda situationen och intar en 

försvarsställning för att kunna upprätthålla fasaden (ibid).  

Personlig fasad 

Ett verktyg vi använder för att stärka det intryck vi vill förmedla kallar Goffman (2009, 28-

30) för personlig fasad. Den personliga fasaden handlar om hur vi presenterar vårt yttre, vår 

apparition. Enligt Goffman (2009, 30) utgör fasaden detaljerna som vi identifierar oss själva 

med. Detaljerna kan variera men omfattar attribut som grupptillhörighet och klasstillhörighet 

vilka kan manifesteras genom kläder, hållning, talmönster och gester (ibid). Goffman (ibid) 

menar att en bör ta i beaktning något han kallar uppträdande och manér. Uppträdandet 

fungerar enligt Goffman (ibid) som ett stimuli som synliggör individens sociala status och 

berättar om individen i fråga är engagerad i exempelvis  en formell social aktivitet, eller 



 

arbete. Manér refererar till det stimuli som antyder individens förväntade beteende. Ett 

överlägset manér kan därför utgöra en indikator för andra att individen förväntar sig vara 

initiativtagande, exempelvis styra samtalet (ibid). Inom supporterkulturen är klackledarnas 

dirigerande av hejarklacken ett exempel på kontrollerande manér. Genom att dirigera 

hejarklacken kontrollerar klackledarna de verbala uttryck som framkommer via sång. Vad 

som bör tilläggas är att den personliga fasaden bistår intrycksstyrningen och hjälper individer 

att upprätthålla den bild de vill förmedla i olika sociala relationer (Goffman 2009, 28-30). 

Stigma 

Begreppet stigma syftar på en egenskap hos en individ eller individer som uppfattas som 

negativt normavvikande (Goffman 2014, 11). Stigmatiserade egenskaper skiftar beroende på 

kontext. Det vill säga handlingar som utförs av supportrar på läktaren ses som stigmatiserade 

av utomstående medan de framstår som givna inom supporterkulturen. Exempelvis kan 

illegal pyroteknik anses som stämningshöjande medel, alltså något positivt, bland vissa 

grupperingar inom supporterkulturen. Utomstående kan däremot anse att användningen av 

pyroteknik inte bara är olaglig utan även utgör en potentiell risk för att människor skadas. 

Handlingen förknippas därför med något negativt av en utomstående majoritet, alltså präglas 

handlingen av ett stigma. Genom stigmatiseringen tillskrivs individen en typ av 

identitetsstandard som denne blir oförmögen att länka samman med sitt egna jag. 

Stigmatisering leder alltså till att individen känner en viss ambivalens till jaget (Goffman 

2014, 118). Ambivalensen kan således leda till att individen försöker distansera jaget från den 

stigmatiserade egenskapen och den grupp som är förknippad med egenskapen när denne 

umgås med utomstående (Goffman 2014, 119). Vilket kan leda till att stigmatisering från 

samhället får människor att dölja vissa egenskaper av sig själv i olika sociala situationer och 

kontexter (Goffman 2014, 11). Till exempel en supporter som inte berättar om 

polisingripanden där denne vet att våld uppfattas som negativt. 

Tidigare forskning  

Aage Radmann (2013) belyser en omdebatterad aspekt av supporterkulturen vilket är 

huliganer och huliganism, och hur de porträtteras i media. Den maskulinitet som framträder 

grundar sig på styrka och hårdhet och i motsats till det uppfattat feminina. Likaså framhäver 

Radmann en lika framträdande strävan efter gemenskap och samhörighet som står vid sidan 

om de aggressiva känslouttrycken som tidigare nämndes. Radmann presenterar begreppet 



 

”maskulinitetsstress” vilket syftar på en längtan bland huliganer efter en enkel och tydlig 

form av maskulinitet. Alltså, strävar huliganer efter en förenklad maskulinitet som präglas av 

hårdhet, styrka samt en strävan efter och ett främjande av gemenskap och samhörighet till 

den egna gruppen. 

 

Radmann (2014, 557) slår fast att supportrar inte är en heterogen grupp utan består nästan 

genomgående av män.  Enligt Radmann (2014, 558) är många av de egenskaper och 

handlingar som eftersträvas bland huliganer i enlighet med en traditionell maskulinitet. Till 

en sådan traditionell maskulinitet följer även traditionella familjevärderingar. Det handlar om 

en maskulinitet som är hedersbetonad, som manar till respekt för kvinnor och barn och 

motsätter sig ett normlöst samhälle. Samtidigt visar Radmann (ibid) på den motsättning som 

supportrar ibland uppvisar på bland annat läktaren, där sexistiska uttryck ofta förekommer. 

Utifrån Connells teori om hegemonisk maskulinitet redogör Radmann (ibid) för hur 

maskulinitet tar olika uttryck beroende på kontext, alltså att huliganer beter sig olika 

beroende på var, när och med vem de befinner sig med. 

 

Estrada och Tryggvesson (2001) har undersökt supportrarnas relation till alkohol. Resultaten 

visar alkoholkonsumtionens symboliska värde inom kulturen men framförallt hur 

alkoholkonsumtionen bidrar till en förhöjd känsla av gemenskap, eller ”collectiveness”. 

Alkoholkonsumtionen kan därför ses som en förenande symbolisk faktor genom vilken den 

mening som bland annat gemenskapen utgör förstärks och ytterligare förstärks av de 

evenemang vari alkoholkonsumtionen förekommer. Som Radmann menar likaså Estrada och 

Tryggvesson (2001, 17) att det förekommer en traditionell syn på manlighet, och att kvinnor 

inte har samma plats eller någon plats inom gruppen, där ”möjligheten att leva ut en 

grabbighet tycks vara en attraktiv del av supporterskapet.” (Estrada, Tryggvesson 2001, 17) 

Ölkonsumtionen utgör även den ett särskiljande verktyg som separerar det kvinnliga från det 

manliga och därför bidrar till att upprätthålla den manliga dominansen som existerar inom  

supporterkulturen. 

 

Forskning om mäns upplevelser av olika maskuliniteter visar bland annat på svårigheter i det 

förhållningssätt som män upplever, när de exempelvis kan distansera sig från en normativ 

maskulinitet och ibland sträva efter den (Nordberg 2004, Eriksson 2003, Plantin 2003). 

Eriksson (2003) diskuterar kring hur en heteronormativ maskulinitet genomsyrar vård- och 

omsorgsyrken, och hur män närmar sig och distanserar sig från vård- och omsorg. Det 



 

karaktäristiska för vård- och omsorgsyrket är den fysiska kontakten med andra människor 

vilket enligt Eriksson (2003, 105) är en del som ligger i konflikt med den dominerande 

manlighetsnormen. Motsatsen till den gängse bilden av beröring som finns inom vården 

utgörs av de fysiska kroppskontakter som förekommer i krig eller sport (ibid). Ett tecken på 

att det är denna normativa maskulinitetsyttring som görs gällande inom vård- och omsorg är 

att de roller inom yrket som kräver minst beröring även utgörs av en större andel män än 

övriga yrkesroller inom vård- och omsorg (Eriksson 2003, 107). 

 

Lars Plantin (2003, 151) berör i sin text Mäns föräldraskap frågan om hur faderskapet formas 

av sin kontext, eller hur maskulina normer bidrar till att forma familjerelationer. Resultaten 

visar att trots ambitiösa antaganden i sina roller som fäder så har det historiskt skett få 

förändringar vad gäller fädernas handlingar. Männen står till exempel fortfarande som 

huvudsakliga försörjare och tar ut mindre av föräldraledigheten (Plantin 2003, 154). Alltså, 

trots ökade möjligheter så är en reell förändring frånvarande, vilket enligt Plantin kan bero på 

bland annat existerande patriarkala maktstrukturer, exempelvis högre löner för män (Plantin 

2003, 156). Liksom i Erikssons text (2003) framkommer ett distanstagande till andra 

förhållningssätt som står i motsats till den etablerade maskulinitetsnormen. Plantin (2003, 

159 – 160) konstaterar dock att faderskapet är föränderligt och eftersom maskuliniteter så 

förändras beroende på kontext förändras även faderskapet, till exempel syns en reell 

förändring i ökat ansvarstagande vad gäller barnen. 

 

Upplevelsen av konflikt mellan olika maskuliniteter och en hegemonisk maskulinitet 

synliggör även vikten av konformitet inom grupper. Konformitet till en grupps normer är en 

nödvändighet för att gruppen ska överleva, men det betyder inte att oenighet inom gruppen 

inte får råda. Tvärtom, för att upprätta och upprätthålla gruppharmoni krävs kommunikation 

mellan medlemmarna och att de har möjligheten att uttrycka sig. Grupptänkandesyndrom är 

när strävan efter harmoni tar överhanden vilket kan resultera i att bland annat gruppens moral 

förskjuts. Detta kan leda till ett bristande konsekvenstänk som istället skapar problem för 

gruppen, men även för utomstående (Stensaasen, Sletta 2000, 160 – 167, Crisp, Turner 2014, 

133).  



 

Metod 

John W. Creswall (2007, 40) anser att ett kvalitativt metodologiskt angreppssätt är 

användbart när forskaren vill erhålla förståelse eller fånga individers upplevelser av fenomen. 

Eftersom syftet med undersökningen är att studera och erhålla kunskap om mäns upplevelser 

av maskulinitet inom supporterkulturen så anser vi att en kvalitativ metod utgör ett rimligt 

verktyg för att genomföra studiens syfte. 

Urval och datainsamling 

Enligt Alan Bryman (2011, 434) innebär ett målinriktat urval att forskaren väljer ut 

respondenter som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. För att erhålla 

respondenter som vi anser bäst kan besvara våra frågeställningar har vi utifrån vårt syfte och 

frågeställningar konstruerat specifika kriterier för vårt urval. 

 

Respondenterna skulle vara eller ha varit aktiva medlemmar inom en hockeysupporterklubb. 

Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka mäns upplevelser av maskulinintet inom 

supporterkulturen har vi valt att fokusera vårt urval till respondenter av manligt kön. Enligt 

Vetenskapsrådet (HSFR, 9) kan involverandet av omyndiga personer kräva 

förmyndarkontakt. På grund av det extra arbete som förmyndarkontakt kunde innebära valde 

vi att sätta en åldersgräns på 18 år för våra respondenter.  

 

Genom att utgå ifrån vän- och bekantskapskretsar fick vi kontakt med en person som kunde 

tänka sig att genomföra en intervju. Vår första respondent hänvisade oss därefter till vår 

andra respondent. Angreppssättet kallas snöbollsurval och innebär att utifrån det målinriktade 

urvalet som inledde urvalsprocessen låter forskaren respondenterna leda en vidare till andra 

respondenter, det vill säga andra supportrar (Bryman 2013). Vår tredje respondent hade 

däremot försvunnit och kunde inte nås inför den inplanerade intervjun vilket tvingade oss att 

omorganisera och gå tillbaka till tidigare respondenter. Den första respondenten hänvisade 

oss till en person som gick med på att genomföra en mailintervju. Eftersom mailintervjun inte 

besvarades omgående och vi inte kunde få ytterligare hänvisning av våra första respondenter 

tog vi återigen kontakt med vänner och bekanta vilket utmynnade i ytterligare tre 

respondenter. 

 



 

Tre av intervjuerna tog plats hemma hos respondenterna. En intervju genomfördes via Skype, 

en annan via mail och en tredje intervju genomfördes på offentlig plats. Under intervjuerna 

var stämningen överlag lättsam. Vissa av respondenterna var inledningsvis nervösa eller 

spända. Efter att vi gett vidare information om studien, och uppmuntrat respondenterna att 

ställa frågor utifall att det skulle uppstå några eventuella oklarheter under intervjun, 

genomfördes däremot alla intervjuer utan några problem. 

 

Det empiriska materialet består alltså av svar som inhämtats från sex respondenter som är 

engagerade hockeysupportrar. Materialet har inhämtats genom dels enskilda 

semistrukturerade personliga intervjuer, ett Skype-samtal och en mailintervju där en 

respondent har svarat på frågor via ett frågeformulär över e-post. Intervjutiden var som 

kortast 25 minuter och som längst 45 minuter. 

Insamlingsproblematik 

Mailintervjun innebar att vi skickade ut ett frågeformulär med intervjufrågorna samt 

uppföljningsfrågor som uppkommit i samband med tidigare intervjuer. Vi bad respondenten 

att ge oss svar inom en vecka vilket godtogs. Svarstiden innebar att vi potentiellt skulle få 

fördjupade resonemang och mer utvecklade svar än vad som är möjligt under muntliga 

intervjuer. Däremot erhåller vi inte den spontanitet som annars återfinns i muntliga intervjuer. 

Risken finns att respondenten överanalyserade frågorna och istället letade efter “rätt svar”, 

det vill säga det svar respondenten tror att vi vill ha. 

Ett problem som präglade både mailintervjun och Skype-intervjun var förlusten av 

kroppsspråk. Även om Skype kan hantera bildsamtal var det på grund av tekniska problem 

inte en möjlighet vid intervjutillfället.  

Semistrukturerad intervjumetodik 

Semistrukturerade intervjuer innebär att vi utgår ifrån en uppsättning färdigkonstruerade 

frågor, det vill säga det Bryman (2008, 206, 415) kallar för ”frågeschema” eller 

”intervjuguide”. Intervjumetoden innebär att vi utifrån intervjuguiden kan ställa 

färdigkonstruerade frågor som skapats innan intervjun i syfte att fånga det vi avser är relevant 

för att besvara våra frågeställningar. Bryman (2008, 415) menar att intervjumetoden 

tillhandahåller ett visst mått av spelrum i fråga om i vilken ordning frågorna kan ställas samt 

uppföljningsfrågor som inte skrivits ned tidigare. Intervjumetoden ger oss med andra ord viss 



 

flexibilitet att fånga upp nödvändig information under intervjuns gång samtidigt som 

intervjuguiden är konstruerad för att fånga det essentiella för att uppfylla uppsatsens syfte, 

vilket gör metoden lättillgänglig för oss som har begränsad erfarenhet av att genomföra 

intervjuer. För att kontrollera om frågorna var relevanta och hade validitet mot vårt 

undersökningsobjekt  utfördes även en pilotintervju innan intervjuerna ägde rum.  

 

Nedan följer ett urval av centrala intervjufrågor: 

● Vad ger supporterskapet dig? 

● Hur skulle du beskriva manlighet? 

● Hur beter ni er på läktaren? 

● Hur skulle du säga att läktarbeteendet förhåller sig jämförelsevis med ditt vardagliga 

beteende, det vill säga hur du beter dig utanför läktaren? 

● Upplever du att du måste försvara ditt supporterskap? 

 

Tematisk analys 

För att analysera materialet har vi valt att genomföra en tematisk analys. Användandet av en 

tematisk analys som metod inbegriper en inledande kodningsprocess av materialet utifrån 

vilket, i relation till syftet och frågeställningarna, relevanta ord eller meningar tilldelas koder 

som sedan sorteras in i olika kategorier vilka i sin tur sorteras in i olika övergripande teman. 

(Bryman 2008, 528-530, Braun, Clarke 2006, 79-82). Processen upprepas därefter flertalet 

gånger till dess att forskaren upplever att inga mer relevanta koder, kategorier eller teman kan 

finnas, vilket kallas teoretisk mättnad. 

 

Efter intervjuerna fördelade vi transkriberingsarbetet mellan oss och inledde därmed det 

Braun och Clarke (2006, 17-18) benämner för fas ett och två i analysprocessen, vilket innebär 

transkribering och inledande kodning av materialet. Kodningen var teoridriven och skedde 

separat. Anledningen till det separata kodandet var för att vi inte skulle uppleva oss hämmade 

av varandra i tolkningen och kodandet av materialet. Därefter sammanstrålade vi för att 

diskutera resultaten av den separata kodningsprocessen. Vissa av våra enskilda koder liknade 

varandra, men det fanns även en del som skilde sig åt. Under den första gemensamma 

kodningsprocessen förde vi kontinuerligt en dialog sinsemellan om vad koderna syftade till 

att fånga med hänsyn till studiens syfte, dess frågeställningar och teoretiska ramverk. 



 

Exempel på centrala koder som skapades är Gemenskap, Ödmjukhet och Styrka. Därefter 

sorterade vi in koderna i kategorier, som Mening, Symboler och Maskulinitetsideal, som 

sedan inordnades under tre teoretiskt förankrade överordnade teman: Maskulinitet, 

Supporterskap och Intrycksstyrning. 

 

Figur: Modell över temat ”Maskulinitet”. 

 

 

Etik 

För vår undersökning har vi använt oss av de grundläggande principerna för etik, vilket våra 

respondenter informerades om innan intervjuerna tog vid. De grundläggande principerna är 

som följer nedan. 

Informationskravet avser forskarens plikt att informera respondenterna om studiens syfte och 

att deras deltagande är frivilligt och kan avslutas när som helst. Samtyckeskravet innebär att 

respondenten måste samtycka till sitt deltagande i studien.  Konfidentialitetskravet innebär att 

forskaren ska behandla alla personuppgifter moraliskt korrekt. Avslutningsvis innebär 

nyttjandekravet att forskaren ska informera respondenten om att det insamlade 

informationsmaterialet endast kommer att användas till föreliggande studie (Bryman 2008, 

131 – 132). 

Efter att respondenterna informerats om studiens syfte, att deras deltagande är frivilligt och 

att deras svar endast kommer att användas för den studie de har informerats om samt att de 

kommer avidentifieras tackade samtliga respondenter ja till att delta i undersökningen. 

 

Som vi tidigare konstaterat så har vi valt att benämna det geografiska undersökningsområdet 

för norra Sverige. Termen används för att minska risken för identifiering som skulle 

uppkomma om vi istället hade valt att precisera vårt undersökningsområde. Vikten av 

avidentifiering upplever vi som extra nödvändig för den här undersökning i och med det 

Maskulinitet

Stereotyp 
maskulinitet

Stark

Fysisk

Maskulinitetsideal Ödmjukhet



 

stigma som är kopplat till delar av supporterkulturen, och att vissa av dess medlemmar ibland 

tangerar på gränsen mellan det legala och illegala till exempel genom användandet av illegal 

pyroteknik på läktarna. Utöver detta har vi även valt att benämna respondenterna för R1, 

respondent 1, till och med R6. Under rubriken Respondenter har vi valt att inte informera om 

ålder, exakt yrke eller liknande information som ökar risken att avslöja respondenternas 

identitet. 

 

På grund av det stigma som är delvis knutet till supporterkulturen finns det en risk att 

respondenterna upplevde sig som utsatta under intervjuerna och därmed intagit en defensiv 

position mot oss som intervjuat. Vilket kan ha bidragit till att respondenterna undanhållit 

information. Däremot så är det inget vi har sett i vårt inhämtade material och inget vi märkte 

av under intervjuerna. 

Respondenter 

Våra respondenter består av sex män i 20-årsåldern som alla är aktiva hockeysupportrar. 

Åldersspannet skiljer inte särskilt mellan den yngste och den äldste, inte heller är det någon 

skillnad mellan respondenterna angående den ålder när de började besöka ishockeymatcher 

till att de aktivt började delta som supportrar. Intresset för sporten har för alla respondenter 

funnits sedan sex till tio-årsåldern, medan engagemanget inom supporterkulturen blev 

påtagligt under mitten av tonåren vilket sedan utvecklats. Respondenterna har i övrigt 

varierande boendesituationer och sysselsättningar.  En del av respondenterna har fysiskt 

krävande arbeten, andra har kontorsarbeten. Vissa av respondenterna har själva spelat hockey 

medan andra endast besökt matcherna. 

Resultat 

Vi kommer i detta avsnitt att inledningsvis presentera vårt empiriska material, exemplifiera 

och därefter analysera materialet. Analysen kommer att varvas med teori och avslutningsvis 

återknyta till tidigare forskning, därefter följer en avslutande diskussion. 

Supporterkultur  

I vår empiri återfanns de tankar Inglis (2005, 7) lyfter fram om kultur som meningsbärande 

för de människor som deltar i kulturen. När vi frågade respondenterna om vad som fick dem 



 

att fortsätta med sitt engagemang på läktaren, och vad själva supporterkulturen gav dem, så 

var det framför allt gemenskap, tillhörighet och vänskap som lyftes fram som huvudsakliga 

anledningar. Respondent sex svarade följande:  

 

De främsta och mest betydande sakerna jag tar vinning genom 

supporterskapet är vänskap, tillhörighet och utlopp för känslor -kärlek, 

glädje, hat, ilska. Det har således en mycket stor betydelse för mig, 

den jag är och mitt liv. -R6. 

 

Respondenten betonar även den starka betydelsen som kulturen ger honom både som person 

och även för sin självbild, det som Goffman benämner för “jaget” (2009). Här kan en utläsa 

en form av utbyte, där respondenten ger kulturen sin tid och engagemang och får i gengäld en 

gemenskap på läktaren med bekantskap, identitet och tillhörighet. Vad som även tillkommer 

är ett forum att få ge utlopp för känslor genom supporterkulturen. Det rör sig således inte bara 

om själva sporten som kulturen kretsar kring, trots att detta utgör en central del i kulturen, 

utan även den gemenskap, tillhörighet och känsloutlopp som supporterkulturen möjliggör. 

När vi frågade Respondent ett om gemenskapen var en viktig anledning till att han fortsatte 

besöka hockeymatcher svarade han följande: 

 

Ja jag skulle säga att det är den största anledningen. Det är nästan 

ibland så att hockeyn kan komma i andra-hand såna gånger när man 

kommer dit och träffar alla sina vänner. Alla är ju där för samma sak 

och ofta är det ju en bra stämning så.- R1. 

 

Gemenskapen och tillhörigheten som existerar inom supporterkulturen verkar således vara de 

mest återkommande meningsskapande faktorerna inom supporterkulturen. Supportrarna 

nämner även möjligheten att kunna uttrycka sina känslor på ett enklare sätt på läktaren än till 

vardags, men gemenskapen och tillhörigheten är mer återkommande koder bland 

respondenterna. Med det sagt bör en inte sätta betydelsen av hockeyföreningen, laget och 

sporten i skymundan, istället bör det ses som en del av helheten i vilket även 

supporterkulturen existerar. Enligt Lalander är trofastheten till laget och hockeyföreningen en 

av de viktigaste delarna för supportrarna (1997, 64) vilket även återfinns bland våra 

respondenter. Respondent nummer två uttrycker det på följande sätt när vi frågar om 

supporterkulturen och sportens betydelse för honom: 



 

 

Det ger mig nästan allt i dagens läge. För hockeyn, om det inte skulle 

finnas supportrar skulle inte lagen spela som de gör, för vi påverkar ju 

otroligt mycket i sporten, och då spelar det ingen roll om vilken sport 

det är, utan att det, vi ÄR ‘den sjätte spelaren’ - R2 

 

Här lyfts även sporten fram som en central del för meningen inom supporterkulturen, men 

även vilken mening supporterkulturen upplevs ha för sporten. Idén respondenten presenterar 

om supportrar som den sjätte spelaren bidrar däremot till att gränserna mellan laget, 

hockeyföreningen och supportrarna suddas ut och istället blir de en. Citatet pekar på vikten 

av att stötta sitt lag, vilket kan göras genom att klä sig i lagets färger, sjunga med i ramsorna 

samt använda sig av banderoller och flaggor. Dessa handlingar blir centrala för 

supporterkulturen, och reproduceras genom kulturens deltagare, vilket vi kan återkoppla till 

Inglis (2005) resonemang om att kultur existerar och utformas genom människor och deras 

meningsfulla handlingar. Supportrarna skapar med andra ord kulturen och dess normer.  

Symboler inom supporterkulturen 

Inglis (2005, 7) diskuterar symbolernas värde inom kulturer. Han menar att symbolerna och 

de artefakter som finns blir bindande till gruppens idéer, värderingar och övertygelser. 

Artefakter och symboler inom supporterkulturen är allt ifrån flaggor,-  banderoller och 

klackramsor till supportrarna klär sig. Många av våra respondenter beskrev ett liknande 

klädval på läktaren. Klädvalet är märkesorienterat, väljs med omtanke och fungerade även 

som en symbol inom supporterkulturen, vilket illustreras av följande citat där vi frågade om 

respondenterna brukar klä sig på ett specifikt sätt, och hur detta kan se ut: 

 

Jo alltså gamla traditionella modemärken, lite mer såhär ‘cleana’ - typ 

Lyle & Scott, Fred Perry, såna kläder. [...] Ja det är ju lite, lite ett 

statement det finns ju den här casual-kulturen2 eller vad man ska säga. 

-R1. 

 

Klädvalen är ofta väldigt märkesfixerade, märken som oftast används 

av specifika grupper på läktaren. Kläderna och märkena signalerar 

tydligt för de invigda om vad man som person står för, detta kan 

                                                 
2
 Brittisk subkultur. 



 

exempelvis vara våld eller kulturen man utövar. Dels förklarar mina 

kläder rätt mycket om vem jag är. - R6. 

 

Citaten antyder att vissa grupper på läktaren är noggranna med deras val av kläder och 

meningen bakom dessa. Detta återfanns dock inte i samtliga intervjuer. Hälften av 

respondenterna sade sig vara inspirerade av en subkultur inom den engelska 

supporterkulturen, casualkulturen, som enligt respondenterna även har visst fotfäste inom den 

svenska hockey-supporterkulturen. Casualkulturen syftar på en anti-polisiär kultur som 

tillkom i samband med ökade polisinsatser vid fotbollsmatcher i Storbritannien (Green 2009, 

34). Klädmodet inom kulturen används i maskerande syfte för att komman undan polis i 

samband med fotbollsrelaterat våld. Genom att använda designermärken, istället för kläder 

som signalerade lagtillhörighet, kunde dessa grupper röra sig fritt utan polisens 

uppmärksamhet (Green 2009, 35). Kläderna och designermärkerna blir således mer än bara 

plagg, de fungerar likt en artefakt för den interna gruppen på läktaren och en symbol för de 

värderingar som gruppen har. Detta eftersom respondenterna inpräntar vissa värden och 

betydelser i klädmärkena och gör dem på så sätt till ett sätt att uttrycka sig och visa 

tillhörighet till supporterkulturen. Valet av kläder kan därför även ses som ett uttryck för en 

maskulinitet som inte drar sig för att bruka våld. 

 

Återkommande bland respondenterna har varit viljan att sporra sitt lag med  banderoller, 

gester och hejaramsor. Många av våra respondenter påpekade att mycket kretsade kring att 

förmedla positiva uppmaningar till laget, men även att “hetsa motståndaren”, vilket 

förekommer både i ramsorna samt på de banderoller som används. Lalander menar att 

klackens engagemang har mening utöver att stötta laget: Att vinna den kraftmätning 

klackarna emellan. Det sker inte bara en kamp på planen utan även på läktaren mellan de 

båda supportergrupperna (Lalander 1997, 64). Supporterkulturens artefakter och symboler 

blir således även utmärkande för den egna gruppen inom supporterkulturen. Banderoller är 

meningsbärande artefakter, men de används även som ett särskiljande element bland de olika 

lagens supportrar för att utmärka sig från andra lags supportrar. De lyfter fram den egna 

gruppen som något positivt medan de häcklar  motståndaren. När vi frågade Respondent sex 

om banderoller och deras användningsområde fick vi följande svar: 

 

Vi använder oss av banderoller varje match. De flesta förmedlar 

kärlek till laget, staden eller positiva budskap. Det är också vanligt 



 

förekommande att vi med banderoller protesterar mot olika saker, 

exempelvis om man anser att ligan (SHL) gjort något anmärkningsvärt 

fel. Banderoller används också ibland för att häckla motståndarlag och 

motståndarsupportrar. - R6. 

 

Citatet visar på mångsidighet med artefakterna som används på läktaren. Enligt respondenten 

förmedlar banderoller gruppens värderingar, men även missnöje med politiska beslut inom 

SHL.  

 

Inglis (2005, 7) konstaterar att kulturens värderingar bidrar till skapandet av kulturens 

normer. Bland respondenterna återfinns normen av deltagande i aktiviteter som förekommer 

på läktaren för att bidra till lagets seger. Sånger, ramsor och gester är normativa, symboliska, 

handlingar på läktaren som förmedlar gruppens värderingar om att stötta laget. När normen 

bryts skapar det reaktioner. Respondent ett, uttrycker det på följande sätt: 

 

...dels att det är någon som man har aldrig har sett, och bara 

“står där och tar plats“ och bidrar inte med någonting. Jo, det blir 

faktiskt så att man tittar lite snett och “vad fan gör han här?” - R1. 

 

Lalander (1997, 64) tar upp kulturens krav på att supportrar ska vara bidragande till lagets 

framgångar. När någon bryter mot normen reagerar respondenten negativt vilket återfanns 

hos övriga respondenter. Artefakter som banderoller förmedlas visuellt, symboler som 

textbaserade ramsor kräver däremot ett aktivt deltagande av supportrarna för att förmedlas på 

läktaren, till laget eller motståndaren. Aktivt deltagande är därför en nödvändighet för att 

bidra till lagets framgångar. Vikten av att vara bidragande betonas även av Respondent två. 

 

Jag tycker fortfarande att laget, och det gäller alla lag, skulle det bara 

finnas tomma läktare, så skulle inte lagen prestera så bra som de gör. 

Det är ju bevisat i fotbollsvärlden när dom har stängt av arenor för att 

spela på tomma läktare, så kommer inte spelarnas prestation till 100% 

- R2 

 

Citatet illustrerar tanken att kulturella meningar skapar kulturella normer som befäster och 

legitimerar vissa handlingar. Meningsbärande artefakter och symboler som förekommer på 

läktaren är bidragande faktorer till spelarnas prestationer i hockeyrinken. Supportrarna som 



 

bidragande till lagets prestationer är återkommande tankegångar hos samtliga respondenter. 

Resonemanget kan även kopplas till den negativa bild som respondenterna presenterar av 

passiva personer i klacken. På grund av respondenternas betoning på delaktighet på läktaren 

blir passivitet ett avvikande beteende och stigmatiseras till viss del av respondenterna 

(Goffman, 2014). 

En stereotyp maskulinitet 

Under intervjun tillfrågades respondenterna bland annat att fritt beskriva manlighet. Vad som 

framkom var bland en del respondenter en genomgående negativ inställning till begreppet 

manlighet, där en majoritet av respondenterna kunde inledningsvis inte kunde ge någon 

beskrivning alls eftersom de inte ansåg sig tänka i sådana termer eller var ointresserade. 

 

Men att säga liksom vad manlighet är det kan jag inte svara på, alla får 

väl som sagt tolka sin egna del i just den frågan. Jag bryr mig inte 

heller om jag ska vara helt ärlig. – R2. 

 

Ovanstående citat illustrerar ett ointresse som en del av respondenterna sällar sig till. I 

ovanstående citat framkommer huvudsakligen en avvisande attityd till begreppet manlighet, 

men bland de övriga respondenterna återfinns även en negativ inställning till begreppet 

eftersom det anses onödigt och inte något som de avsätter tid till att tänka på. 

 

Den manlighet som sedan presenteras av respondenterna är enhetlig. Det är en manlighet som 

karaktäriseras av bland annat egenskaper som styrka, hårdhet och tuffhet. Att manlighet 

innebär känslomässig reservation men samtidigt att vara högljudd, händig och 

handlingskraftig. 

 

Men, jag vet inte…stor, stark, lever om mycket och ska ha rätt i 

allt, bestämma, känns ju som det klassiska patriarkala. Men, ja, 

typ något sådant. -R3. 

 

Det förhåller sig om en i det närmast stereotypisk beskrivning av manlighet, där de fysiska 

aspekterna står i centrum både vad gäller egenskaper, men även rumsligt det vill säga att det 

är manligt att ta plats. Som tidigare konstaterats så är inställningen till begreppet negativt. 



 

 

Jag tycker först, ja, maskulinitet som andra kanske tänker sig 

tycker jag bara är töntigt… -R4. 

 

Enligt Connell och Messerschmidt (2005) så förhåller sig alla män till en hegemonisk 

maskulinitet. Respondenternas enhetliga presentation av en sådan stereotypisk maskulinitet 

som domineras av styrka, platstagande och hårdhet bör ge en fingervisning om en rådande 

hegemonisk maskulinitet som alla förhåller sig till. Även om Connell och Messerschmidt 

(2005) konstaterar att alla män förhåller sig till den kontextberoende hegemoniska 

maskuliniten så innebär det inte att alla män strävar efter att uppnå den. Respondenternas 

inställningar till den maskulinitet de presenterar är i det här fallet genomgående kritisk. 

Den stereotypa maskuliniteten som respondenterna beskriver blir också jämförbar med den 

mediala porträtteringen av huliganism som Radmann (2013) presenterar, där styrka och 

hårdhet framställs som utmärkande aspekter av den maskulinitet som karaktäriserar 

huliganismen. Vad Radmann (2013, 83) däremot konstaterar är att den mediala 

porträtteringen av en hård och stark maskulinitet är en förenkling och att huligankulturen 

istället präglas av flera olika maskuliniteter, något som även kan skymtas bland 

respondenterna. 

Maskulinitet eller maskuliniteter? 

När respondenterna tillfrågades om hur de skulle beskriva positiva eller ideala manliga 

egenskaper framkom egenskaper som kontrasterar den stereotypa maskulinitet de tidigare 

beskrivit. En av respondenterna konstaterade följande: 

 

En man ska helt enkelt vara en bra människa enligt mig. Den ska inte 

värdera könen och se sig som mer värd än någon annan. Min åsikt är 

att den ska respektera andra. Oavsett om det rör sig om män, kvinnor 

eller barn. -R6. 

 

En av respondenterna framhöll även egenskaper som ödmjukhet och att vara en gentleman. 

En annan respondent betonade vikten av att skydda och värna om sina medmänniskor och att 

sköta sina uppgifter vilka de än är. Vad respondenterna framställer står snarare i motsats till 

den hårda och fysiskt betonade stereotypiska maskuliniteten de inledningsvis fritt fick 



 

beskriva. Radmann (2013, 83) menar att bland de intervjuade huliganerna betonades 

värnandet om människorna i deras omgivning. Radmann (ibid) menar att den bild som media 

presenterar är en förenklad maskulinitet och att det egentligen rör sig om maskuliniteter, vari 

en mångfald egenskaper och uttryck ryms. Samtidigt konstaterar Radmann att våld, hårdhet 

och styrka förvisso har en given plats bland huliganer men att det även anses lika viktigt 

bland huliganer att värna om sina medmänniskor, framförallt sina kamrater och klubben.  

 

Även om våra respondenter visar oförståelse, ointresse eller kritik mot den stereotypa 

maskulinitet som de presenterar, och istället hellre betonar ödmjukhet och medmänsklighet 

som positiva manliga ideal så förhåller de sig inte till en lika förenklad positiv maskulinitet. 

När vi intervjuade våra respondenter om vilka typer av hockeyspelare som föredrogs så 

framträder vissa av de stereotypa maskulina egenskaper som de tidigare riktat kritik mot eller 

varit oförstående till, men istället framfördes egenskaperna i positiva ordalag. 

 

Hårt men rättvist. Den som ger smällar ska kunna ta smällar […] En 

av mina favoritspelare i år har varit Viktor Arvidsson. Även om han 

(Viktor Arvidsson) har blivit dödad så innan motståndaren ens hinner 

fatta att han har tacklat han (Viktor Arvidsson) så står han (Viktor 

Arvidsson) upp igen och fortsätter åka […] Han tar ingen skit även 

fast han är liten […] eller Martin Lundberg för den delen. Verkligen 

(Martin Lundberg) kan bara stå på sig och köra sitt race och inte grina 

över det. Utan har man gett sig in i leken får man leken tåla. -R3. 

 

Vad respondenten anser intressant eller viktigt hos sina favoritspelare handlar om att klara av 

fysiska konfrontationer. Ordvalen ”dödad”; ”grina”; ”tåla” och ”hårt” är intressanta, liksom 

uttrycket ”tar ingen skit”. Orden uppvisar till viss del den stereotypiska maskuliniteten med 

sin betoning på platstagande och fysiska egenskaper eller prestationer, likaså överensstämmer 

beskrivningen med Radmanns (2013) mediala bild av huliganism. Ordvalen kan betraktas 

som givna med tanke på att hockey kategoriseras som en kontaktsport, men samtidigt finns 

det vissa respondenter som framhäver ett starkt försvar som det viktigaste för spelet eller 

teknisk skicklighet hos spelare. Alla respondenterna återkommer dock till tacklingar, smällar 

eller liknande händelser som det mest intressanta i sporten. Radmann nämner 

“maskulinitetsstress” vilket syftar på den upplevda känslan bland huliganer i deras längtan 

efter en traditionell maskulinitet. Traditionell maskulinitet definieras av både hårdhet och 



 

styrka men även gemenskap, tillhörighet och respekt för kvinnor och barn. Alla begreppen 

förekommer bland våra respondenter. Respondenterna konstaterar dock att hårdhet och styrka 

är egenskaper som uppskattas endast i spelet, men antingen inte ska betraktas som manliga 

eller som positiva manliga egenskaper.  

Maskulinitet i supporterskapet 

Intrycksstyrning innebär som tidigare konstaterats att en individ försöker presentera sig själv i 

ett så fördelaktigt ljus som möjligt utifrån den sociala situation individen befinner sig i 

(Goffman 2009, 15). I det empiriska material som samlats in har vi stött på en skiftning i 

beteende, känslouttryck, moraliska värderingar och ageranden, när våra respondenter rör sig 

mellan socialt umgänge med supportrar, till socialt umgänge med icke-supportrar, både på 

läktaren och i vardagslivet. 

 

Främst får jag inte utlopp för känslor på samma sätt i det vardagliga 

livet som på läktaren. Jag känner mig oftast gladare, argare, mer 

frustrerad, mer upprörd och liknande på läktaren. Detta är annorlunda 

i det vardagliga livet... då jag är mer tillbakadragen gällande sådana 

saker. - R6. 

  

Att det upplevs som lättare att ge utlopp för känslor på läktaren än vardagliga livet, 

framkommer bland alla respondenterna. Som vi tidigare konstaterat är förmedlandet av 

känslor en meningsbärande aspekt inom supporterkulturen. Att visa känslor, och förmedla 

dessa genom ramsor och utrop, bidrar till “stämningen” som ska bidra till lagets seger. 

Eftersom att stötta laget är det huvudsakliga målet inom supporterkulturen (Lalander 1997, 

64) blir aktivitetsdeltagande en social norm. Den sociala situationen och den sociala normen 

på läktaren skapar med andra ord en idealbild om hur en supporter ska bete sig; visa känslor 

stötta sitt lag, sin stad och som respondenterna uttryckt det - “visa hjärta”. Passivitet utgör 

istället en negativ egenskap som kontrasterar supporterkulturens norm om att vara 

bidragande, vilket innebär att passivitet är stigmatiserat. Detta kan även leda till att våra 

respondenter är utåtagerande trots att de beskriver sig själva som tillbakadragna och ibland 

introverta, de vill undvika stigmatisering (Goffman 2014).  

 



 

För att presentera sig i ett sådant fördelaktigt ljus som möjligt i en kultur där känslor är 

centrala för supporterkulturens mål och mening är det rimligt att anta att tydliga 

känsloyttringar är påtagliga. Detta förklarar varför respondenterna upplever läktaren som 

lättare att visa känslor på. De dominerande känslorna inom supporterkulturen är enligt 

respondenterna: frustration, hat, glädje och passion. När vi frågade Respondent sex om han 

upplevde att hans beteende förändrades utanför läktaren så fick vi detta svar.  

 

Jag väljer att visa upp olika sidor av mig själv i olika sammanhang för 

att accepteras i de olika forumen. Jag är mer tillbakadragen för att inte 

uppfattas illa av de som är runt mig, och anpassar mig efter deras 

normer. På läktaren är jag istället mycket mer framförallt känslosam 

än i vardagslivet. - R6  

 

Citatet återkopplar till den intrycksstyrning vi har diskuterat. Även de respondenter som 

upplever sig som tillbakadragna i vardagen anser sig vara utåtagerande på läktaren.  

 

Genom skiftningen som sker i hur känslor uttrycks kan man kan man fråga om 

respondenterna upplever en moralisk förändring, när de rör sig mellan läktaren och 

situationer utanför läktaren. Några av respondenterna nämnde att de “släpper lite på spärrarna 

vid match”, att de kunde “ge lite extra” vid bortamatcher. När vi sedan frågade vad 

förändringen kunde bero på svarade Respondent ett följande:  

 

- Ja det kan det väl bli, man försöker hetsa lite mer när man är på 

bortamatcher, genom att det är de mest inbitna som är med för som på 

hemmamatcher kan det vara lite svårt att få med alla på sånna, men på 

borta-resorna är det sällan något problem [...] Det har att göra med att 

man triggar varandra eller något.- R1 

 

Radmann (2014) diskuterar den traditionella maskulinitet som eftersträvas inom 

huliganismen. Han menar att maskuliniteten är hedersbetonad, och uppmanar till respekt för 

kvinnor och barn, samtidigt som han lyfter fram att huliganerna ibland uppvisar ett 

motsägande beteende som även inkluderar frekvent användning av sexistiska uttryck (2014). 

Motsättningen mellan moral och handling återfinns bland våra respondenter. Även om det 



 

inte rör sig om endast sexistiska utlåtanden, berättar majoriteten av respondenterna att de 

agerat på sätt som inte står i linje med deras vardagliga moral: 

 

Ja alltså det kan vara sådana där grejer som när man säger ifrån, 

istället för “det där tycker inte jag är okej” säger man kanske bara- 

“aja, vad fan”. -R1  

 

[...]eller när man stod och jublade och någon motståndare spelare som 

blev skadad, vilket eventuellt kan vara jätteallvarligt, och en läkare 

står och kollar till honom... och man står där och jublar nästan. Det är 

ju extremt tveksamt beteende. - R5 

 

Citaten illustrerar de tankebanor Radmann lyfter fram (2014). Det förhåller sig om ageranden 

som går emot vad vissa av våra respondenter i vardagliga fall skulle anse moraliskt korrekt. 

Vissa respondenter försöker ta avstånd från “hatramsor” och fokusera på att heja fram sitt 

egna lag, de försöker alltså frångå konfrontationsaspekten, “hetsen”, av supporterkulturen. 

Möjligheten finns att beteendet kan förklaras genom den rivalitet mellan klackarna vid 

matcher som Lalander menar (1997, 64), det vill säga att intensiteten sprider sig över läktaren 

och startar en kedjereaktion hos supportrarna. Beteendet är även ett uttryck för 

intrycksstyrning, det vill säga: Om det blir en hetsig stämning på läktaren med hatsånger och 

olika former av utrop så kan detta påverka deltagarna att agera på samma sätt för att undvika 

stigmatisering. 

 

Ah jag vet inte om det har att göra med att man triggar varandra eller 

något sånt. För då, ja, man faller för grupptrycket kanske, det blir väl 

lite så. -R1 

 

Skiftningen syntes även när vi bad respondenterna att berätta vilka spelare de uppskattade 

och avskydde. De positiva egenskaperna bland spelare var de som arbetade hårt, var lojala 

mot laget och som kunde ta och ge smällar. Handlingarna och egenskaperna bland dessa 

spelare speglar Radmanns (2014) traditionella maskulinitet. Handlingarna och  egenskaper 

som inte uppskattades hos spelarna var: gnäll, illojalitet, inte kunna “ta skit” och att fokusera 

på allting annat än spelet, är beteenden som inte ses som maskulina enligt traditionell 

maskulinitet, utan istället dess motsatsen: det feminina (Radmann 2014, Connell 2008, 

Nordberg 2004, Eriksson 2003, Plantin 2003). Sådana spelare refererades till som 



 

“glaslirare”, “divor” och “råttor” av respondenterna. När vi sedan frågade om de tyckte att 

spelarnas handlingar och egenskaper stämmer överens med deras bild av manlighet var det 

många som tog avstånd ifrån den. Karaktären uppskattas således endast på hockeyrinken-  

inom spelet - men inget de applicerar till vardagslivet på ett personligt plan. Vi vill därför 

lyfta fram möjligheten att maskulina ideal kan skiftas mellan supporterkulturen och 

vardagslivet på ett liknande sätt som Connell (2008) presenterar. Med det sagt vill vi 

förtydliga att våra respondenter nämnde att dessa egenskaper sällan var något de ansåg som 

något “manligt”. Inställningen påträffas i citat från Respondent fyra: 

 

Nä, det kopplar jag inte alls till det. Att hålla på och grisjobba och 

spruta snö på målvakterna och sånt där det är inte alls manligt, men 

det är kul i sporten. -R4 

  

Vad som framgår är att handlingarna respondenterna bevittnade och uppskattade hos spelarna 

hölls åtskilda från respondenternas syn på manlighet.  Likaså negativa gester, hatramsor eller 

utrop som förekom på läktaren riktade mot motståndarlaget, motståndarklubben eller domare 

var inte något som våra respondenter tyckte var positivt på läktaren men något de kunde delta 

i på grund av tillfälliga känslor av bland annat frustration. 

Stigmatisering  

Radmann (2014, 560) tar upp det stigma övriga supportrar kan uppleva genom att likställas 

med huliganer av polis och media. Likställandet kan innebära att övriga samhället antar ett 

generaliserande synsätt på hela supporterkulturen med huliganism som referenspunkt. 

Respondenterna upplevde att supporterkulturen är en välkomnande kultur, men att den även 

kan uppfattas som “exkluderande”, “skrämmande”, “hetsig” och “hatisk”. Några av 

respondenterna menar att detta skapas av den publicitet som supporterkulturen får inom 

media.  

 

Däremot tycker jag att vi kan bli otroligt illa behandlad av polisen. För 

bara för att vi är en stor kompis-skara som ska gå och se på hockey så 

tycker inte jag att man ska liksom bli bortförd av polisen, och bli 

mottagen av polisen på det sättet som vi blir, och det gör bara att de 

driver på och det är de dom vill, att vi ska göra något som vi inte är 



 

där för. [...] när man blir dåligt bemött så blir det så att man slår 

taggarna utåt och försvarar sig och går till attack, och nu menar jag 

inte att man går till attack och slår en polis eller något sånt där utan att 

man måste försvara sig hela tiden. -R2. 

 

Stigmatiseringen som sker påverkar alltså även vissa av våra respondenter. Utifrån citatet kan 

en utläsa att respondenten upplever frustration på grund av negativa kontakter med polis. 

Andra respondenter har även lyft fram medias bild av supporterkulturen- och menar att de 

“svartmålar” hela kulturen utan att se det positiva inom. Upplevelsen av polisen och medias 

“svartmålning” kan resultera i vad respondenten beskriver här som att “man slår taggarna 

utåt”, alltså reagerar defensivt. Kulturens stigma kan även påverka respondenternas självbild 

då de upplever tillskrivs en identitet som de inte vill identifiera sig med (Radmann, 2014, 

560). Exempelvis är det möjligt att den stereotypa maskulinitet som kulturen tillskrivs i 

media (Radman, 2014) och förväntas av övriga samhället gör att dragen framträder hos 

supportrarna. Även om det inte är avsikten med deras engagemang.  

 

Jag undanhåller mycket av mitt supporterskap för de som står mig 

nära och anhöriga, så länge de inte är av samma åsikt som mig. Detta 

för att vissa delar då kan uppfattas som negativa. De gånger 

exempelvis mina föräldrar fått reda på vissa saker har de målat upp det 

negativt, och vi har haft olika uppfattning om saken. Då jag själv inte 

alltid känner för att förändra mitt beteende försöker jag istället 

undanhålla det för att slippa diskussion. -R6. 

 

Respondenten beskriver här hanteringen av kulturens stigma genom att undvika samtal om 

sitt engagemang inom supporterkulturen, vilket återfinns hos tre av de andra respondenterna. 

Respondenterna säger sig huvudsakligen uppleva en negativ, fördomsfull, oförståelse bland 

icke-supportrar. Detta påverkar hur de agerar utifrån den sociala situationen de befinner sig 

inuti. Respondenterna kan undanhålla viss information när de befinner sig bland icke-

supportrar medan det kan prata öppet om vissa händelser/ting med likasinnade supportrar. 

Respondenterna utgår med andra ord ifrån en intrycksstyrning där de tar hänsyn till de 

normer som existerar i det sociala umgänget/rummet, och efter det anpassar sig efter detta 

ramverk för att undvika potentiellt negativa reaktioner som den få, till exempel oönskade 

diskussioner (Goffman 2009, 2011) .  



 

Sammanfattning 

Syftet med undersökningen har varit att undersöka mäns upplevelser av 

ishockeysupporterkulturens mening och maskulinitet. För att uppnå syftet har följande 

frågeställningar varit vägledande: Vilken meningen fyller supporterkulturen för 

respondenterna? Vilka former av maskulinitet förekommer på läktaren? Hur förhåller sig 

respondenterna till den eller de maskuliniteter som förekommer på läktaren? 

 

Det teoretiska ramverk som omgärdar uppsatsen utgörs av David Inglis begrepp för att 

definiera kulturer; Connell och Messserschmidts teori om hegemonisk maskulinitet samt 

Erwing Goffmans teoretiska begrepp intrycksstyrning, fasad och stigma. 

 

Det empiriska materialet föregicks av ett snöbollsurval vilket resulterade i sex respondenter. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med alla sex respondenter. En av intervjuerna 

genomfördes via Skype, en annan intervju genomfördes via e-mail. Vi har därefter använt oss 

av tematisk analys för att koda, kategorisera och tematisera materialet. De tre teman vi 

konstruerade var Maskulinitet, Supporterkultur och Intrycksstyrning. 

 

Resultaten visar att gemenskapen och hockeyn är de två primära meningsfaktorerna inom 

supporterkulturen bland respondenterna. Vissa av respondenterna menade att hockeyn kunde 

vara sekundär och att gemenskapen var det viktigaste. Samtidigt betonar respondenterna att 

hockeyn utgör en central del för deras engagemang inom kulturen, utifrån vilket de kan 

diskutera och analysera matcher och sporten som helhet med likasinnade. 

 

Resultaten visar att det är en komplex maskulinitet som respondenterna uppvisar. Det 

förhåller sig om en hegemonisk maskulinitet som respondenterna förhåller sig positivt till 

under vissa förhållanden och negativt under andra. Egenskaper och handlingar som 

karaktäriserar den hegemoniska maskulinitet som respondenterna förhåller sig till, som styrka 

och hårdhet, är positiva under spelsammanhang – huvudsakligen när handlingarna utförs av 

hockeyspelarna. Egenskaperna framställs som negativa manliga egenskaper i övriga 

sammanhang, alternativt som icke-manliga egenskaper. 



 

Slutdiskussion 

 

Vi finner det rimligt att anta att det gemensamma intresset för sporten skapar gemenskapen 

och paradoxalt nog ibland sätts framför sporten. När grupperingar skapas inom 

supporterkulturen så är det inte bara laget som står i fokus för hejaramsorna utan även den 

egna gruppen. Sporten bör därför inte ses som något separat, särskilt från gemenskapen, utan 

istället som en förenande faktor för respondenterna som är meningsskapande och genom detta 

har supporterkulturen en stor betydelse för respondenterna. 

 

Sånger, ramsor, gester, kläder, banderoller och flaggor är meningsbärande symboler och 

artefakter inom supporterkulturen som tydliggör grupptillhörighet, signalerar gruppens 

värderingar och bidrar till etablerandet av normalt och avvikande läktarbeteende. Vissa av 

respondenterna berättade att deras klädval hade anknytningar till den brittiska casual-kulturen 

och länkas därmed även samman med en form av maskulinitet som till viss del är 

våldsbejakande (Green 2009). Kläderna är en artefakt som  signalerar  supporterns moraliska 

värderingar, exempelvis hur han ställer sig till våld, och skapar en möjlighet att identifiera 

likasinnade och invigda grupper. Då vissa typer av  designermärken har kommit att 

förknippas med vissa grupper av supportrar blir således kläderna en uniform, en symbol för 

vilken supportergruppering individen tillhör och dess form av hegemoniska maskulinitet, som 

betonar traditionella värderingar som hårdhet, styrka och respekt (Radmann 2015). 

Individerna förhåller sig till denna maskulinitet, genom att ta avstånd ifrån den eller sträva 

efter den. Möjligheten finns att vissa av respondenterna strävar efter den tillhörighet och de 

egenskaper som tillskrivs casualkulturen, vilka kan vara positiva inom vissa kontexter, till 

exempel med likasinnade, men som sedan förkastas i en annan kontext. 

 

Betoningen bland respondenterna om att vara aktivt bidragande på läktaren, samt idén om 

den “sjätte-spelaren” kan medföra att vissa handlingar och beteenden legitimeras i och med 

att de suddar ut gränsen mellan spelare och supporter.  Idén om den sjätte spelaren bidrar 

därför med en förklaring till varför de uppfattat negativa manliga egenskaperna inte bara 

tolereras på läktaren men även uppskattas hos spelarna. I och med att de likställer sig själva 

som en del av laget, som en spelare, är det därför rimligt att anta att respondenterna antar 

egenskaper de i vardagliga sammanhang ser som negativa. Det är även möjligt att idén är 

gemenskapsförhöjande på samma sätt som alkohol är enligt Estrada och Tryggvesson (2001). 



 

Raderandet av gränserna mellan supportrar och laget gör att de kommer närmare varandra 

och bildar en helhet, där alla är lika inför varandra och alla strävar efter samma sak – att 

vinna matchen. Att ge hundra procent, att vara delaktig och bidragande som hockeyspelarna 

kan därför betona egenskaper som hårdhet och styrka bland supportrarna. Genom detta 

framkommer ett stigma inom supporterkulturen, där de som inte deltar aktivt, inte bidrar, 

uppfattas som negativa av de som bidrar. Det handlar inte om personliga påhopp, men 

respondenterna presenterade en gemensam bild av passiva åskådare i klacken som avvikande. 

Vissa av respondenterna upplevde även att det passiva beteendet var något negativt. Detta 

kan kopplas till uppfattningen om att supportrarnas handlingar på läktaren resulterar i att 

spelarna i hockeyrinken presterar bättre. Således blir den passive “supportern” även en passiv 

spelare, vilket respondenterna ansåg var negativa egenskaper bland spelare. Detta kan även 

kopplas till idén om “den sjätte spelaren”,  alltså att de bidragande supportrarna försöker 

mana på de passiva supportrarna på samma sätt som de försöker mana på passiva spelare vid 

match. Det finns även en möjlighet att respondenterna följer denna norm om deltagande för 

att undvika den stigmatisering som passiviteten medför, trots att detta skiljer sig  från deras 

personlighet och beteende utanför supporterkulturen.   

 

Läktaren utgör enligt respondenterna ett rum där de kan agera ut känslor. Vissa av 

respondenterna upplever sig själva som tillbakadragna i vardagliga situationer men tillåts 

vara mer utåtagerande och känsloutlevande på läktaren. Respondenterna menar att vara 

bidragande innebär bland annat att ge utlopp för känslor genom sånger, ramsor, gester och 

utrop. Att inte vara bidragande är i viss mån därför normbrytande eller avvikande. Som idén 

om den sjätte spelaren förtäljer är poängen att vinna matchen vilket sker genom att vara 

bidragande, samtidigt bidrar idén med att fastställa styrka och hårdhet som bidragande 

egenskaper. Därmed tar den hegemoniska maskuliniteten på läktaren formen av en 

stereotypisk maskulinitet med sin betoning på hårdhet och styrka.   

 

Allt detta tyder på att även respondenternas förhållande till maskulinitet är komplext och har 

vissa motsättningar. En kan argumentera att detta har grunden i de sociala normer som finns 

inom kulturen, och vissa av kulturens normer står i kontrast mot vissa samhällsnormer - vilka 

kan upplevas som främmande och skrämmande för individer som inte själva deltar i kulturen. 

Konsekvenserna av detta kan resultera i det stigma som vissa av respondenterna upplever ha 

tillskrivits kulturen. Detta kan således förklara varför våra respondenter upplever att 

gemenskapen och tillhörigheten är så pass viktig inom kulturen, de står tillsammans mot den 



 

stigmatisering de upplever. Upplevelsen av stigmatisering kan vara värt att ha i åtanke vid 

kontakt och arbete med supportrar, där ett avvisande eller fördömande tillvägagångssätt kan 

bidra till att stärka en defensiv och aggressiv hållning bland supportrarna. Vilket kan försvåra 

statliga organs, eller idrottsföreningars arbete vid exempelvis högriskmatcher.  

 

Avslutningsvis ska det påpekas att på grund av den upplevda stigmatiseringen av 

supporterkulturen kan våra respondenter förskönat och undanhållit information. Det kan röra 

sig om handlingar de begått som de inte längre identifierar med deras “jag”- som vissa 

personliga åsikter, eller känsliga ämnen som exempelvis idrottsrelaterat våld. Respondenterna 

kan med andra ord ha upplevt att vi har ställt dem mot väggen - och på grund av det 

undanhållit information för att rädda deras dramaturgiska framträdande. Trots det frivilliga 

deltagandet kan respondenterna ha upplevt att de inte vill bygga vidare på den mediala bilden 

av supporterkulturen, utan istället försökt försvara den kultur som för dem är 

meningsskapande och betydelsefull.  
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